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উপক্রমণিকা | 

« নমোনলিননেত্রায় বুন্দারণর্দবহারিণে | 

রাধাঁধর-হ্বধাপানশালিনে বনমালিনে ॥ ৮ 

ব্যাসদেবায় নমও। শুকদেবায় নম । 

শ্রীমন্ধগবতের দশমস্কন্ধে বণিত শ্রীকষ্ণচলীণ ব্রহ্ষবৈবর্তপুবাণেব মতানু- 
সারে ও পুবাতন বৈষস্গ্রচ্ছে প্রনশিতরীতিতে কল্নার অভিমতদম্বলিত প্রেম ও ভক্ঞয- 
মুপামি সকলরসাত্মক নানাবাগ-রাগণী-সঙ্গত সঙ্গীতগাথায় ৪চিত বলিয়া এই গ্রন্থের 
দত ভাগবত” নাম দেওয়া হইল। ইহাতে শ্রীকঞ্জের জন্মাবধি ব্রজলীলা সমুদ্ধাক্গ 

কংসবধপ্ধ্যস্ত মাথুরলীলা ও উদ্ধবসংবাদ লিখিত হইয়াছে । তন্মধ্যে ব্রজলীলায় 
গোপীপ্রেম-প্রসঙ্গে প্রধান।গোী 'শ্রীবাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের পূর্ববরাগ, অনুরাগ 
মিলন এবং সশ্রীরাধার অভিমান ও শ্রীষ্ণ-কর্তৃক মানভগ্রনপ্রভৃতি কিছু বিশেষিত 
হইয্বাছে। ব্রজলীলার তব জানিতে ঝুঙ্সকের কৌহ্হল হয় এই জন্য ভগবানের 
অবতারেক্ত কারণ, গোদ্ীপ্রেমের স্বরূপ ও যোগ্যতা, বস্ত্রহরণেব অভিপ্রায়, রাসলীলার 

প্রয়োজন ও বিচ্ছেদে আবশ্তক সংক্ষেপে নিপাত হইয়াছে । অবকাশ স্থলে উপযোগি 
বিবেচন্ধ করিয়াধুআ স্বত্ব, সংসান্তত্ব, পরমার্থতন্্, সাধনতত্ব, মায়াবন্ধন, যুক্তি ভক্ভি 

প্রভৃতি কয়েক রিষয়ের গীত গোটাকতক নদন্নিবেশিত হইছে । 
'_ শ্রীমন্াপ্ররতবক্তা মহধি শুকদেব ভগবানের লীলাহস্ত প্রকাশ করেননাই 

“অন্ত কেইবা প্রকাশ করিতেপারে ? তত্বান্থুসন্ধান কন্দিতে করিতে অনুমানে যাহা 
জীনাযাযু তাহাই কল্পনাশত্তির র সাহায্যে লোকে বলিয়্াথাকে / সেই প্রকারে বহ্গিবার 
জন্য ও বীমন্তাগবতে ব্)ক্ত হয়নাই এমত সকল ভাবের বক্তা পূর্ণক বুঝাইবার জন্ত 
গীততাগবতে দবিতীতবরু'ত্বে; ক্ন্পকে কৃতি করাহইয়াছেগজ্বাহার সাহায্যে অস্তঃকরণ 
অন্ুমানে সত্যের অনুসন্ধান করে, যে ককিত্বের অধিষ্াত্রী, যে যে কোন টনারি রহ্ত 
ছুতী প্রত্যক্ষ ও পরোদ্ষে বর্তদান, ভুত ও ভবিষ্যতে সাকষীস্িরপা 4 কলনা। 
॥শ্ কোন কোন স্থলে কল্পনার অভিপ্রায় কিছু সতম্ত্র বো ; ইহার কারণ 

শ্রীকৃফ্ের সহিত'গে।পীৈর সম্বন্ধ অসাধারণ এইজন্য তাহাদের ব্যবহার নিতাত্ত অপ্ডুর 



ন্তাষ বলা হয়নাই! ্রীন্ত।গবন্ততও প্রকাশ আছে স্ত্রীকৃষণ স্বয়ং ভগবান" ইহা ক্রমে 
গোপ ও গোপ্গণ জানিতে পারিয়া ছিলেন। জানিতে পারিয়াও গে(লীগণ 

অকুষ্ঠিতভাবে তাহার সর্হত উপপত্বীর ব্যবহ।র করীতে গোপীদের মনের অকুষ্ঠতাব 

জনিত বিশেষ সম্বন্ধের ও প্রাক্তনসংস্কারেরই পরিচন্ম পাওয়াধায়। অন্যের অপেক্ষা 
দর্শন, মন, জ্ঞান, সংস্কার ও সম্বন্ধ স্বতন্ত্র বলিয়াই শ্রীকুষ্চের বালমুস্তিতে স্ষেহের সঞ্চার 

হওয়! স্বভাবসিদ্ধ হইলেও তাহা না হেইয়। প্রবীণ গেপীদ্েরও যৌবপ্রেমানুরাগ জন্দিয়? 
ছিল । ৮ 

গোপী-প্রেমসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন, কেহ ফেহ হী 
বিশ্বাস করেননা । কিন্তু ভগবান শ্রীক্ণ নানাব্যপদেশে সংসারে অবতীর্ণ হইয্া রথ" 
অভিনয় দ্বারা প্রেমপ্রদর্শন-লীলা করিতেই গরুড় বাহন, হুদশনচক্র ও অন্য র্মধ্য 
চিহ্ন না! লইয়া কেবল তৃবন্মোহর্ন রূপ ও চিত্তাকর্ষক বাশীর সহিত নটবর বেশে হুষোগ্যা 
ন'্টী গোগীদিগের জার হইয়া বৃ্দটনে অপ্রেক্ষা। করিয়াছিলেন, কংসভয়ে লুকাইয়। 

থাকেননাই। একাদশবর্ধবয়সের অর্নেক পুর্বে রাসবিহারাদি করিয়াছেন ইহাও 
অসস্ভব বলিতে পারাষায়না, বলিলে ত্ৰাতুড়ের ছেলের পুতনা-বধ ও শিশুর গোবর্ধন 
ধারণাদি অসম্ভব বলিতে হয়। 'আর রাসবিহারাদি ভগবানের কর্তষ্ত হইতে পারে 
কি নাবিচার করিবার সময়ে মনে হয় যে কলিক$লের সভ্যলোকে তীহাকে নিন্দা 

করিবে কি না এ পরিণামদশিতা তাহীর উদয় হয়নাই ইহাও অসম্ভব ।' এই প্রকার 
চিন্তা করিয়া ভগবচ্চরিত্রের ও ভাগবতেরুসুমালোচনে ভঠকন চিনিতে ও ভাখবতের 

মন্দ বুঝিতে নাপা'রার পরিচয় নাদিয়া ভগবানের লীলাররহস্য বুনিতে চেষ্টা, ক্ষরিতেছি। 
ভগবানের ব্রজলীলার রহুস্যানুসন্ধান বুঝিতে পারাধায়, তিনি প্রাপ্য, 

বিবিধপ্রকারে তাহাকে পাইবার ত্ধিকারিদিগের জন্য তাহাকে বিনিধপ্রব্ণারে প্রাপ্ত 
হুইতে হয়্। ভগবদগীতায় কূলিয়াছেন "যে ৰা মাংপ্রপদ্যস্তে তাং স্তইথব 'ভজারমহৎ।” 
সেই ষথা যোগ্যাধিকান্দির শ্লোগ্য।ধিকার পুরণার্থে তিনি (ব্রজন্লো করিয়াছিলেন । 
যেমন কেহ কোনণ্মান্ুষরাজা ইতিহাস,গুনিয়! তাহার প্রতি ভক্তিমান হয়, কেহ কেবল 

রাজশীকে দেখিতে পা, কেহ রাজার প্রতিপাল্য হইয়াখাকে*কেহ কোন বাসন্গ্ষি রাজার 
উপাসনা করে, কেহ রাজার দাসত্ব করে, কেহ রাজার সহিত ধন্ধুতু করিতে গর, কেহ 

রাজ দঃ কেহ রাজমাতি।,?কেহ ভোগ্য। রাঘী ও ঞ্হ সহ্ধািবহয় ৷ এষ্ট রাঁজসম্ন্ধে 

'ষেমন লোকে ক্রমোচ্চ অধিকার পাইয়া কাকে, তগবানকে পাইবাঁর অধিকার*তেমনই 
প্রকার । গোগ ভগবার্ীর্ক পাইতে ঘে অধিকার লইয়া জন্মিয়াছিলেন তাহা অন্তোক্ণ 
মন সহসা ধারণা হয়না! ধরং আল্লআরনের অধিকারের, আদর্শে, বিসদৃশ ৭বাৎহয়। 
ইজারা কোন বিশেষ অধিকারপ্র- তত তাহা্মিংও এই ভাবিয়া রখ হায় আমরা 



তগবানের কক্পিতমুষ্তিতেই দু়তক্তি রাখিতে পারিনা, গোপ্রর্ীণের, কি অনির্ধবচনীয়া 
ভক্তি যে ভক্ত্যাকুষ্ট ভগবান মানুষ হইয়া তহঞ্দের সহিত বিহার করিয়াছেন !! অন্তে 
শুচি, না হইয়া তগবানকে উদ্দেশে পুষ্প মাত্র নিবেদন কবিতে কু্ঠিত হয়, গেপগণ 
খাইতে খাইতে উচ্ছিষ্ট ভগবানকে খাওত্বাইয়াছেন ও গোপীগণ ভগবানের মুখে মুখ দিয়া 
চদ্বিত তান্ব,ল প্রসাদ পাইয়াছেনণ! 

রি প্রকার অধিকারীকে কি প্রকার ভোগ্য দিতে ভগবান বুন্দাবনে প্রকটিত 
হইয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া বুঝিবার অধিকার ভর্গবানের কৃপণব্যভ্টীত ভগবন্তক্তেরও 
হওয়া অসন্ভব। যিনি ঈশ্বরের স্বরূপ ও ঈশ্বরের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ এবং ঈশ্বরে 

গ্্ ঢ প্রয়োজন জানেননা, কেবল জানেন ঈশ্বর আমাদের বাসনার কল্পতরু,পরম পিতা 

তা; নিস্তারকর্তী' ও পদ্ধমারাধ্য, তিনি ঈশ্বরে ভক্তিমান হইলেও কি স্বোলীদের 
রর সর বুঝিতে পারেন? যখন কেহ বুঝিতে পারেন আমাদের এঁহিক ও পার 

তিক যাহা! কিছু সেইঘঈশ্বর, তাই ব্লিয়ঃই ঈশ্বর “দবকীর গর্ডজ পুল, যশোদার পালিত 

পু, রাখালদের সখা, গে'গীদের জার, অন্দর শাস্তা, পাঁগবদের রক্ষক, যুধিষিরের 
আক্ছঞাবহ, অভ্ভনের সারথি, বলির "ছ্ুরে দ্বারী, উদ্ধবের গুক, নারদাদির সর্ধমনগ্াডু 
জ্ঞানিদেরও হর্জে়, যোগিদের ধ্যেয্, দীনের বন্ধু, গৃহির দেবালয়ে অধিষ্ঠাতা, অন্ধ 

বি্বমঙ্গলেন পথপ্রদর্শক ও পরিচারুক ইত্যাদি তখন ঈপ্বরের প্রতি তীহার মনে যে 
তাক্েদয় হয় সে ভাবের ভ!বুকও ক্রমে গো 'ীপ্রেম হৃদয়ঙ্গম কৃরিতে পারেন। এৎদারে 

বৈরাগ্য হইলে সংসার £ইন্ত মুক্তি পাইফঞ্জীব পুর্বে সংসারের প্রতি ষে প্রকার প্রীতি 
করিত ভগীঝ্খনে সেই শ্রকার প্রতি করিতে অধিকাবী হয়। এই ভগৰকৎ-প্রীতির অধি- 

কারীই ক্রমে গোলীদের তায় প্রেমের যোগ্য হয়| গোষ্ঠীপ্রেমের পরিণামে সাযুজ্য 
জুখ, , ষটুজ্যহখ্ের, পরিণাম তন্মন্কতা1, তন্ম তার পরিণাম সোহুহৎ ভাব। এত উচ্চ রহস্য 

ভেদ করা সকলের সাধ্যগনহে । যিনি €্বল কৃর্তব্য কষ্ত্ ভাবিয়! সন্ধ্যাবন্দনাদি করেন 

তিনি ভগবন্তকেন ভক্তি কি প্রকার বুঝিতে পারেন না। খনি ভগবন্তক্তিমান তিনি 
গোপীপ্রেম 'ভাবিয়! আপনাকে অকিঞ্চিৎকরবিবেচনী করিয়া থাকেন। কুপের কীট 

"বর্গের তত্ব জানেনা। গরিব € লোক সজাটের এশ্বধ্য ভাবিয়াও চমকিন! উঠে! 
পরিশেশ্তরে ঈঠকমহাশ্াদের নিকটে সবিনয়নিবেদন, শীমন্ত। গবতের 

দশ্মস্বন্ধ গঞ্জনে গীত হ্বইলে, কেমন “হয়, এঁই উৎসাহে গীত ভাগ্গবত রচিত হইল নতুবা 
সরহর্সা ভগবল্লীলা বর্ণন অবক্ঠই লোকে স্টরদ্ধে্েইবে এই ভাবি কি কবিতশক্র 
পরিচয় দিবার জন্য নহে ॥ তথাপি প্রগলভতায় ক্ষমা রিয়া এক (সলবুদ্ধির বৃহদধ্যা- 
না ্্রবৃন্তিতে ৫ দে]পৃ হইবে তাহা ন্প ধরিয়া গীত ভাগবত বদি কিছু আনন্দ 

লনুভ কবেন 2 ট্ফুই মনেক্করিবেনা 



শিক্ষিত গায়ক্,না হইলে হুসঙগত রাগ ওরাগিনী স্থির করা অন্তের ছুঃসাহসি- 
কতা। তবে ঘে নুরে যে গীত গ্রথিত হইল তাহা! না লিধিলে চলেনা বলিয়া যথাশ্রুত 
রাগ, রাগ্রিণী ও তল লিখিত হইল । যেসুর যে প্রকারের তাহা জানাইতে কীর্তন 

সখীসংবাদ প্রভৃতি সঙ্কেত থাকিল। যে সকল গীত গায়কের ইচ্ছামত সুরে গীত 
হইবার যোগ্য সে সকলের রাগ ও রাগিণী নির্দেশ না-করিয়া যথ।রাগ লেখা থাকিল । 
অধিকাংশ গীতের রাগ ও রসি নির্বাচনে ভদ্রকালী নিবাসী ও কলিকাভার বঙ্গসঙ্গীত 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীতুক্ত বাবু রাঁনলাল দত্ত মহাশয় সহায়তা করিয়াছেন 

কতকগুলি গীতের শেষে ভনিতায় “ রঘুজ? এই নাম দৃষ্ট হইবে, এটী রচকের 
নামাস্তর । এ নাম কাহার জানিবার আবশ্তক হইতে পারে এই জন্য এ কথা লিখিত" 
হইল। 'ইতি 

১৩০১ জাল ভাদ্রে « 
এ শ্রীগোগীনাথ গুপ্ত কবিরাজ 

নিবাস জেলা বর্ধমানের অধীন ৪ 
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ীস্রীর্ঘর ৷ 
শরণং। 

গাত ভাগবত। 

প্রথম অধ্যায়। ূ মললার-_-আড়া 
, মঙ্গলাচরণ টয় ছয় অকীন্ছে, অধর্ম্ম হ'লে দুর্ব্বার 

খাম্বাজ--কাশ্য়ালী ষটি রক্ষণ ধর্মস্থাপন,প্থাপকেরই অধিকার 

* আম ভৃতন্ভাবন, স্ফিতি-ঘংহার;কারণ, 
“গাতৃবুজতম ত্রিশুণধরে, 

সচ্চিদানন্ স্বন্তুপ লনাতন, 

পরাংপর পরপূর্ব-পরিহীন, 

অনির্দেশ্ঠ অনির্ব্বাউ্ট অভাবন, 

সর্বশক্তিমান সর্ধদাকরে ॥ ১. 

বিষ্ণ অরতারের কারণ । 
*. সুর মল্লার-_ফ্লাড়া | 

রর কিন্বাঃতম বলে, জ্বল হলে অহঙ্কার 

স্বার্থে আত্মস্তরি করে,পবিন! সত্ব সঞন্ধর ॥ 

মত্বমঞ্গ €ঘবা! করে, মিঃ ত্র বিদ্েষ্কে তারে, 

যে উদ্ধত ফে নিষ্ডাঙী, ভীষণ কিআর। 

শাস্তে কষ্ট দেয় ু রস্ত, 

এই অশ্বান্তি- -ভারাক্রাস্ত, 

ভুবন কাঁরিতে শবাস্ত, খশ্্ির অবতার | 
হরি শু ম্ময়, অন্যে ওক) বা শব্য ছয়, 

»সুণ- দোষ করি ক্ষয়, ইরে দুখ ভার ? 

যে গুণের উত্তেজনায়, 

ন্তিনিইপ্করেন স্ব প্রায়, 

নতুবা কিআসিসটহয়, 
ক্োভঃহ' খে *্ভার।, ২ 

উপ নহে কোন গুণ, শমদমধর্ম্েউণ, _ 
বিগুপ গুণের আগুণ, কে নিঁভায় আর | 

সত্তব্বের হ'লে উদয়, ধর্মের প্রবৃত্তি হয়, 
নিকৃষ্টে শিখিয়া লয়, শ্রেষ্ঠের আচার ॥ 

গু 

* হরি চেনে কয়জন, করি রূপদরশন, 
আপামর সাধারণ, পাবে উপকার । 

আরো কত কায জন্য, হরি হলেন অবতীর্ণ 

ভূভার হরণ অন্ত, স্ুল হেতু তার ॥ ৩ 

টি 

শ্রীকৃষ্ণের জন্মক্ষণ ও জন্ম । 

বেহাগ--জহ 

এলো সেই শুভক্ষণ। 
বহুদেব-সুতি কষ্ের জনম যখন ॥ 
নিরিবিলি দশক্ঈদক, ঘোর নিশীথ 

তিমির বরণ, পর] বারিদবস্বন। 
: চঞ্চলা চপলা ছটা, বাতাস নিঃশ্বাস 

হয়তোঞ্সময় এ দিয়, পূর্বববিরাট দর্শন ॥ 
হবে শ্রমজল ধরে, বিরাট সৃঙ্কোচে, 

তাই ভাবি, টিপি টিপি ঘন বিরিষণ । 
খুজিল মেক্ট কি ছুন্দুভি, 

ঘোষিল ধমাবির্ৃত শ্রীমধূহ্দন ॥ ৪ 
ডি 

পসরা 

অন কারণ ক্রমে প্রকাশ হইবে। 
ক 



২ গীত ভগবত । 

জন্মকালীন নারায়ণ রূপ | 

বেহাগ-_জ্াড়।, 

রূপে নবধঘনাকার । 

ভড়িৎ পীতবাসে নাশে কারার আধার ॥ 
মুখকাস্তি অবিকল, প্রছুল্প নীনুক'ণ,, 

পদ্পপলাশ যুগল; নেত্র ভাসে আর । 

শোভিছে চারি করতল, 

শঙ্ঘ চক্রে গদ1 কমল, 
'সর্বাঙে করে উজ্জ্বল, রত-অলঙ্কার ॥ 

॥ দেখি সে অস্ত বালক, নয়ন ভূলিল পলক, 

হৃদয়ে ভরিল পুলক, মতা পিতার ।৫ 

বস্্রদেব কৃত স্তব, 

বিভাস--একতালা, 

একি ভাগ্য আজি আমার । 

দেখলাম প্রকৃতির স্বামী সুরূপ সাকাৰ ॥ 

সচ্চিদাননদ স্বরূপ, অন্ুতবই হয়না কিরূপ, 
অন্তর্বান্থ ভেদ নাহি ধার। 

আভাস মাত্র তত্ব পাই, « 
ব্রহ্মাণ্ডেও প্রবেশ নাই, 
প্রবেশ দেবকী-গত্তে তুর ॥ 

তোমার সম্বন্ধী ব'লে, অস্ট। যে ৭ সকলে, 

তারাও সঙ্গ পাবনা তমার | 
রূপা্দির অনুর্সারী, তত্বের সত্ত। তত্ব করি, 

বুঝতে নারি তাতে কিসঞ্চার ॥ 

তুমি ব্রহ্ম-পরাত্পার, কভু কভু রূপ ধর, 
* শুরু রক্ত কৃষ্ণ এ? প্রকারণ 

এবে কৃষ্ণ বর্ণ হায়েটতীর্ণ মুমালয়ে, 

হুরবারে অব্নীর ভার ॥ ৬ 
রড ০০০০৩ নু 

দেবকী কৃত সব, 

নির্বিকার নিত্য-সতা, 

অব্যক্ত চেতন-স্বরূপ আদি- কারণ ॥ 

অপ্যাত্ম পরম আলোক, 

বুদ্ধি আদির প্রকাশক, 

প্রকৃতির 'প্রবর্তীক, ভূতভাবন 1” 

প্রপঞ্চ পঞ্চত্ব'পেলে, 

ব্যক্ত অব্যক্তেমিশিলে, 

তখন তুমিই থাক, এখন যেমন ॥ 

নিবারিতে মৃত্যু- ভন, আর কেহ শক্য নয়? 

মে ভে অভয়-দাতা, তোমারই চরণ। 
দাকণ অস্থর ভয়ে, নিতান্ত কাতর হ'ষে, 

একান্তে তোমার চরণ, লইলাম শরণ॥ ৭ 

বি ঝৰিট-_আড়। 
ভেবে লা'গৈ চমং্কার 

কত হুক্ষ্ন'কত স্থুল€ ন্ররূপ তোঁার ॥ 

। প্রলয়াবসানন তোমায়, 

€ বিশ্ব প্রা স্থান পায়, 
সেই তুমি কিরূপে ছিলে, গর্ভেতে আমার ?৮, 

ভবনের উক্তি । 
মল্পন্ল-_একতাল। 

ধরহ শ্রবণ পূর্বববিবরণ, 

. অন্য মন্বত্তরে“কিছ্ধিলা দৌহায়ৎ 

পৃন্নিমাম তব, এই বদের, 
ছিলেন প্রজাপতি, হ্তপা আখ্যাক়' 

 তগন্তার ফলে আমানুর পাইয়া, 
আমার মায়ায় বিমঞ্ধ'হইয়া, 



গীত ভাগবত। ৩ 

মুক্তিবর ছাড়ি লইলে চাহিয়া, কুষ্ণকে ক্রোভড় করিঝ্লা"কি প্রকারে যমুনা 
আমার সদৃশ সন্তান, আমায়।  (* পার হইবেন এই চিন্তায় বহুদেক যমুনার, 

. আমার সর্ৃশ 'কেহু নাহি আর, কূলে দীড়াইয়াঁ ব্যাকুল হইয়াছেন এই 
তাই হই আমি সন্তান তোমীর, * সময়ে কল্পনার দৈববানী-_যমুনার প্রতি-_ 

ঙগিপূত্র খ্যাতি হইল আমান, »* মধুকাণের হুর--আড়া 
এ প্রথম জন্ম কর্ম এইরূপে যায় ॥ ** পথ ছেড়ে দে ও যমুনা 

দ্বিতীয় জনমে তুমিই অদ্দিতি, তোর কোলে অকুল-কাণ্ডারী, 
_হ্তপা কগ্তপ নামে প্রজাপতি, বহদেবের ক্রোড়-বিহারী, 
হ'ষ্বেছি সম্তান মুন মুরতি, বাতুদেব চেয়ে দেখনা ॥ 
তোমরা সেই আমার পেলে পুনরায় অনন্ত ধরেছে ছাতা, 
একথা" জ্ৰান্নীতে চিনাতে, আমারে, 

পূর্বমত রূপ দেখলাম এবারে, * 
ব্রক্মভাবে কিন্ত পুল্রভাব ক'রে, রর 
উত্তম গতি প্রাপ্তির পাইবে উপায়ু॥ ৯ 

আলো! দেখায় বিছ্যাল্লতা, 

এমন সস্ভয় যাচ্ছিস কোথায়, 

সর যেন গায় জল লাগেনা । 

(বন্থদেবের প্রতি ) 

ভগবান অনস্তর কর্টব্য.বিষয়ে বজদেবকে 75558, 
উপদেশ দিয়া! কৃষ্ণবর্ণ মন্থষ্যাকার ধারণ রি 8 বহি 

করিলেন। এই সমক্টেগৌকুলে যশোদার দাহ বানর 

গর্ভ হইচ্চেযোগমায়া ভূমিষ্টা,হইলেন। 58575 88 
মন্লার-তআংড়। র্ 4 ন্ বস্ুদেবের যমুনা পার সময়ে ) 

ও কেন কিসেওঁয় পেলে, ছেলেষে পড়িল জলে, 
লুকায়ে স্বরূপ, মানুষের ্ধূপ, ্ 

প্রকাশ করিত মুরারি যখন । ১2 টা 
তিস্তা রিয়া! মানা ষক্পোদা-তনয়া, ছি যিকর দি 

ঘোগমায়া জনম লইলা তখন। | *. (তগবান্রে প্রতি) 
মায়ুর প্রভাবে ধরণীষ্বুমায়, বুঝলাম হরি থা করিলে, * 

সহ্ঙা কারার স্ভার খুঁত যায়, মাঞ্চুর ভাধ রাখিলে জলে, 
হি ঞকালে করি বহৃদেব ধায়, গোলেৌক ভাব লয়ে চলিলে, 

* বদল করিতে নান্দিনটু নূদন। ভুবছ অ(ুর কেহ জানলেনা | 
ব্রষিছে বারি অবিরাম ধার, একপ্যাত্রায় ক কার্য, 

"অনস্তের ফণা হলো,হজাকার, | বর্জে করাবে প্রমের রাজ্য 
পথ য় হবার অন্ধকার, শরণাগত রঘূজ পুবাবে ভার"ও বসিদধ। ১১ 

' সৌদামিনী করে পথ প্রদর্শন ॥ ১০ 



গীত ভাগবত 

বস্থদেব,গোকুলে যশোদারএক্রোড়ে পুঞ্কে 
রাখিয়া যশোদ্দার কন্যাকে লইয়া স্বস্থানে' 
প্রত্যাপমন করিলেন 'এইসময়ে মায়! 
নিদ্রা ত্যাগ হইলে কারার প্রহরী দেবকীর 
কন্তাহওয়া সংবাদ কংসকে কহিল। কংস 
কন্যা হত্যা করিতে কারাগার উপৃস্থিত 
হইলে দেবকী সবিন্য়ে ফহিলেন। « 

কিঝিট-মধ্যমান 

' দ্রয়৯কর এবারে বিনয় করি। 

মেরোনা ইহারে ভাইবে, « 
এতো নয় তনয়, কুমারী ॥ 

মেরেছ অনেক জন্তানে, 
বড় হুখ পেষেছি প্রাণে, 

ভিক্ষা দাও কন্যার জীবনে, 

হেই গে। দাদা পাষে ধরি। ১২ 
চি 

4 

১ 

পি 

যোগমায়ার রূপ-- 

মল্লার_-একতাল] 
যশোদানন্দিনী, জগদ্বন্দিনী, 

: যোগমায়। পরাশক্তি ভিন | 

অষ্টভূজা, শর, ধনু, অসি, চর্ম, শূল, গদা, 
চক্র পট্রিশ ধারিনী ॥ 

উজ্জ্বল বরণে, নির্মল বন, 
গলে দিব্য মাল্য অঙ্গে বিলেপন, 

ঝল মল করে রত্ব আভরণ, 

সন্দর গঠন? প্রসন্ঈবদনী। , 
সিদ্ধচারণাদি পুজিছে চরণ, 

. জগতের লোক করে দরশন, 
পূর্ব অভিমুখে করিলেন গমন, 
ইচ্ছামরী হ'তে বিদ্ধ্যবামিনী ॥ ১৪ 

মায়াদেবীর কথায় ভ্রান্ত হইয়া, কংস লজ্জিত 
ও দুঃখিত ভালে ভগ্গিনী ও ভগিনীপ্ৃতির 

কৎস কাতরা ভগিবীর কথা অগ্রাহ করিয়া ] ঈন্ধন টি করি সবিদয়ে কহিলেন । 
ভগিনীর ক্রোড় হইতে কন্ঠাটী কাড়িয়া 

লইয়া বাহিরে ' আসিয়া একখান প্রাস্তরে 
কন্তাটীকে যেমন আছাড় মারিতে উত্তোলন 

করিবেন অমনি কন্তারূপিণী €যোগমান্া 

আকাশে উঠিয়া স্বরূপ ধারণপুর্র্বক কহিলেন 

বারোয়া_ঝুঁওয়াল্ট-_ 

আরে কঁংস কতো নিকট মরণ । 
করি জীব হিংসা, বাঁচিন্রার আশা, 

হিধস! পাগই তোর দারুণ শমন ॥ 
মরিতে নারিলে মোটর, বৃথঠিচেষ্টা করি « 
পরস্ত,ত থাকরে, জন্ষুলয়েছেন্ত 'কংসারি; 

কীরেসন। ছুরস্ত, শিশুর প্রাণাস্ত, 
জানিসনা কি হত্বনারে অরণ বারণ। *১৩ | 

“ উৈরবী-_আড়া * 

তোমারে আমি রথ 

একত ছুঃখ দিলাম । 

মিথ্যা দেবধাক্যে ভুলে নিরীহ 
শিশু বধিলাম। 

জীব ক্দ্বু-ফল-ভোগী£ 
দৈব সংস্তোগের উদ্যোগী, 

* আমি তায় নিমত্তের ভান 
, নিষ্ঠুরতা 'করিল্লাম। 

পথপাত্বা নির্দন্ধ ব্বাক্ষুস, 

রাহি এই অপযশু, 
না হগ্ডে সবহ্যুর্ বশ, 

ও অীবনমূত খলাম ॥ ১৫ 

নিশি 



গীত ভাগবত 

ইমন--আড়া 
একি মোহের বিকার। 

জেনে শুঁনে করিতেছি অজ্ঞের'আচার ॥ 
মুন্তিকার পাত্রের মত, হয় যায় গদহ ষত, 

মৃত্তিকার বিকার নাই, আত্ম। সেই প্রকার 
* দৈবুধীন জ্েহীসব, করে ফল অনুভব, 

কশ্ম কৃরি ঘুরি ফিরিতেছে অনিবার | 
হ'য়ে আত্মপর, রাগী, 

তজ্ঞতায় নিমিত- ভাগী 

দুঃখ দেও হু ভাগ, ভ্রমের অত্য চার 
মায়ার অসাধ্য নাই, যাহা ইচ্ছ। করে তাই, 
মানুষে প্রমাদে ফেলে, একি কায তাহার ॥ 

১৬ 

বস্থদেব কহিলেন । 

ললিত- আডড়া 

অবিদ্টা প্রভাবে সবে আত্মপর প্রতেদ করে। 
ভেদ দশা যারা তারাই ছিংসাকরে পরম্পন্লে 

হিংলাতে কে,ণকি, না ঝরে, 
ডরেনা তখনু ঈশ্বরে, 
সর্বসাঙ্গী বাহ্যাস্তরে, 

দেখিছেঈ বুঝিতে নারে। 
পস্স্প্সপী 

১৭৪ 

ত্সতর প্রভা হইলে কংস ন্ত্রদের সহিত | 

মন্তণা করিতে বসিলে, কৌন অস্ক্র কহিল। 

সিদু" আঁকা 

মহক্রাভু!”বুঁঝিতে মার দেব শক্রর কুন | 
অূনশ্চিড় শক্রর উদ্দেত্রে 
নিরদ্যম করবে প্লাসনা। 
কায কি ঘিশেমুন্সা্ধানে, 
দশগ্রিঙ্জর শিশগপে, 

পাইন্তেই বধ্রি প্রাণে, 
ধরায় আর শিশু রাখবনা। 

একাযে দেবেরা ধদ্দি পহ*ত্তে আসে প্রতিবাদী 
নিশ্চয় দেব উপাধি, স্বর্গে আর রাখিবনা ॥ 

নারায়ণ দেবতার সহায়, 
৬ সেডতা ভক়্ে লুকা'য়ে রয়, 

* বনবাসী শিত্রে কি ভয়, 

তপস্বী ত্রঙ্গায় ড'রবনা। ১৮ 

পিঙ্ক _আড়া 
শত্রুকে সামান্য ভেবে কতু তাচ্ছল্য করোনা 

সমূলে শত্র নুশিতে সছুপায় কর মন্ত্রণা॥ 

দেশদগ্ধ করিবারে, আগুণের কণ। পারে, 

রোগে উপেক্ষিলে পরে, ছুশ্চিকিংস্য হয় 

5 জানন]। 

অস্থর দ্বেষী নারায়ণ, 

সর্বলেবের আদ্ছি কাতধণ, 

করিলে তার বধ সাধন, 

কোন দেব প্রাণে বাচবেনা ॥ 

'ুনেছি ধশ্ম যেখানে, 

নারায়ণ থাকে সেখানে 

ধর্মু রাখে গে ব্রাঙ্মণে, 

গে। ব্রাহ্মণ মেরে ফেলনা । 

বস্ত্র ঘ্ব্ু বিস্থর আহার, 

আহারু গেলেই মৃত্যু তাহার, 
গে ম'লে খি পাবেন। আর, 

বামুন হঝে যাগ হবেনা ॥ ১৯ 



গীত ভাগবত। 

দ্বিতীয় অঞ্চ)য়। 
আগমনী-_ 

মল্লার__-একতালা 
গোলোকবিহীরী, মুরহর হরি, 

লুকা"য়ে গোকুলে হইলেন উদয় । 
বন্ও পন্থলে, কমল ছুটিলে, 
ছোটে পরিমল, , 

ভানু যদি রয় মেঘে লুকা ইয়া, 
দিবা ব'লে দেয় মুডকি হাসিয়া, 

গোলোকের ভাঁব কিছুতে! আসিয়া, 

গেোকুল মাতাইয়! দিবে পরিচয় । 
টাদের উদয় হ'লে সাগর উথলে, 

নিত্যানন্দের উচ্ছ।স্ হবে যে গোকুলে, 

ওই ঘে অপূর্ত্ব সুখের সলিলে, 
খে থেকরে গোকুল গ্রাম ময় ॥ ২০ 

খন্বাঅ--একতাল। 

এখন পৌকুলে কি যে হলো । 

কেহ বুঝতে নারে কি ছিলনা এলো | 

বহিজগতে প্রকৃতির খেলা, 

অন্তজগতে অপ্র।কৃত লীলা, 

"সেকি ছাগারয় ॥ 

উভর জগতে সহসা! আসিয়া, অমৃতভবপুরিল। | 
নিদাখছুপুরে বরিষার হুখ, 

দুরন্ত হেমস্তে বসস্তের হুখ, 

এমনি অনুভব হরির আগমনে, 

_ গেক্ষিল মাঝে ভরিল ॥ 
কভু কোন দেবের আবির্ভাব হ'লে, 

শরীর শিহরে'মনে প্রেম উথলে, 

* হরি উপস্থিত, ভর সমুক্িত, 
্ কিছু উপজিল। 

ুঁরতি ৬দিল সকলের চিতে, 
যেন উদ্তেজিত আমোদএক্চরিকে,, 

রও 

শুনিল নন্দের সন্তান হয়েছে, 

দেখিতে লোক ধাইল ॥ ২১ 

কালাংড়া__-ঠৃৎরি 
আহ! এ কি হ্রন্দর ছেলেগো, 

কি গঠন কিবা বরণ । 

হয়তো মানুষ এ নয়, 

দেখে রূপ মনে হয়, 

সুখ, সুখী করিতে করেছে আগমন + 

মুখে বলিয়া এ কোল, আনন্দে বিহ্বল,' 

নাচে দর্শক সকল," ৃ 
না নাচাতে যেন নাচে আপনি চরণ । 

' কেন হলে! এমন, হেন লয় মন, 
মনের প্র।প্য প্রিয়জন, 

যার 'করে অন্বেষণ, পাইল সে ধন ॥ ২২. 

সিন্ধু খান্বাজ-_পোস্তা 
দেখার জিনিষ জগহ যুড়ে, 

তবু দেখা খেদ মেটেনা | 

খেদ মেটে যা দেখতে পেল, 

«সে জিনিষ খুজে মেলেনা ॥ 

(যদি হই অর্জ'র অমর, 
নৃতন দেখতে পাই নিরস্তর, 
পাবন! তাষ তাদের ভিতর, , 

স্বতপ্তর তাঁর নাই তুলনা। 

তুলনা ধার নাইক কোথায়, 
নয়ন কি তারে খজে পায়, 

'দেখা যায় তীয় তারই কুপায়,, 
হৃদয়েকরলে ভাবনা ॥ " 
একাগ্রতণ যাদের থাকে, 

অচিত্ত নপ তারুই দেখে, 
গোকুল পাইয়াছে 
দেখর আখ হদে ধরে 



গীত ভাগবত প্ 

জন্মোৎসব । 

ব্হোগ খান্াজ_ পোস্তা, 

| শশী প্লেখতো সবাই | 

মিল।"য়ে লও যশোমতির কোনে 

নর কি তাই॥ 
কিন্ত শশী সকলম্ক, 

নীলমণির রূপ অকলঙ্ক, 

কোলে দেগেজুড়াই অঙ্ক, 
০ হৃদয় জুড়াই। 

৮ অস্টুথ কভু গেলনা, 
গুগনের চাদ স্থির থাকে না, 
এ টাদের*বিচ্ছেদ হবেন], * 

» দেখবে সর্বদাই 7 ২৪ 

বান্টলের সুর_খেমটা 

এ নয় সষ্টি বিধাতান্স । 
তা হু'লে কেউ বা কোথায় 

দেখতো এমন আর। 

মন রূপ খ্এমন গঠনু, 

মনেও হয়মাতো ধারণ, ঞ 

এ ছেলে আপনার মত্তবন, 

*আপনি,অবতার রে। * 
অই শোন স্বুর্ে হস্ক বাজনা ধ্বনি, 

॥ দেখ নাচে দেব আর শলপানি, 
নাচে বিবি আপনি, দেখ এ কুমাররে ॥ 

। পাঁতালেও হ্ধ মহোৎসব+ 

নাচে গায় পার্ধীরা সব,*  * 
উঠেঞ্ছে আনন্দ রধ, গোপীগোয়ালাররেঞ্চ 

দ্ধ দুর্ধীঘৃত মাখন লগয়, 

করে মাখামাধী সুধী হয়ে, 
যশোদার দ্বলাল জয়ে, আমোদ 

সবাকারন্ে। ২৫ 

রামপ্রস্াদী হুর আড়খেমটা। 
আজি গোকুলের শে।ভা কত। 

ছেলে"হলৌ। নন্দ ঘোষের, 

ৃঁ আনন্দে গোকুল পুরিত ॥ 

নিশ্চয়ই এসেছে সঙ্গে হরির আন্ুুসঙ্গী যত 

লক্ষী তো! আসবারই কথা, 
টু তাত্তিই সমারোহ এত ॥ 

প্রতি অঙ্গন প্রতি ঘর প্রতি পথ হলো সঞ্জিত 

গন্ধ দ্রব্য ছড়া়। . 
দোলায় ফুলের মনসা ইতস্ততঃ ॥ 

চক্্রাতপ পতাকায় আকাশ, »* 
হয়ে গেল আচ্ছাদিত । 

যত গোঁপ গোপী বসন ভূষণ, 

পরিয়ে হলো"ভূষিত ॥ 

গাভী বৃষ ব২স সকল, হলো। ভূষিত চাত্রত। 
দধি তুগ্ধ মাখন ছানা, 

* ভার ভারু হলো আনীত ॥ 
গায়ক বাদক বন্দী মাগধ, 

তট ব্রাহ্মণ কত শত। 
*আর শতঞশত যাচক এলো, পিপীলিকা, 

শ্রেণীর মত ॥ 

* দাঁও গ্ও খাও পর, এই কথা! অবিরত। 

| অসংখ্য যাচকে দান,পাইল আশার অতীত॥ 
আশ মিটা ইয়া, দান; করিল মী নিয়ত । 

দান্রে সময়, দেখে ঘরে, " 

এ) চাহে তাই সঞ্চিত ॥ ২৬ 



গীত ভাগবত । 

তৃতীয় অধ্যায়। 
মায়াবিশী পুতনা দর্শনে 

মল/র--একতাল। 

কে এ রমনী, বিদ্যু্-বরণী, গজগামিনী, 
চলেছে কোথায়॥ 

দুখশতদল, হাতে শতদল, নির্মবলকর্মল 
". গ্রন্ধ বহেগায়।॥ 

পয়শ্িনী গভী হেন স্তনদ্বয়, 
্মাণ কটি তরই ভারে মনে হয়, 

নিবিড় নিতম্ব খল থল ৰরে, 
তত ভার বুঝি সমহিছেন] তায়। 

এ বরবণিনী অবনীর নয়, 
শিবানী ত্রচ্মাণী ইন্দ্রানী বা হয়, 
হয়তো হরির আবার সাথে, 

মাক্ষা করিতে লক্ষ্মী চলি'যায় ॥ ২৭ 

কল্পনার উক্তি । 
খট ভৈরবী-_একতাল! 

এ নয় কামিনী, মায়। রূপিনী, 

বালছ্াতিনী, রাক্ষমী পুতনা। 

ওই যে এলে। নন্দালয়ে, ষশোদার তনম্বে) 

মারিকঝে ক'রে কি বাসনা ; 

ভাইতে। কৃষ্ণে নিলে তুলে, সাহস ভ্রেখন!॥ 

যশোদ্রে রোহিনি, ভুহকী চিনলে না, 
পাপে ধর্মে টুলৈ, মন! করিনা, 

হুষ্টবিনাশক, প্রচ্ছর বালক; 

ভম্মাচ্ছরঅ।গুণ পুতলাও বুঝলেন।। 

ভঙ্গ করে দেখে এ ছেলের করখানা, ৫5 

বিষ মাথা স্তন 'সার্পল পুড়িন।, 
তাই করি গান, টানি নিল প্রা, 

খরতেই €ৃধ রাক্ষসী, হলো! গতপ্লাণা ॥ ২৮ 

তৈরবী_-আড়খেমটা 

পুতনা চিনলিনা, কি ভ্রমে ভুলিলি। 

চরণ রত্বের খনি, হাতে পেয়ে হারালি॥ 

মন দিতে ধীর চরণে, 
কেউ পারে অনেক লাধনে, 

ত্ন্ত দিলি তার বদনে, 

পুন্য তো করেছিলি। 

প্রণ খোয়ালি আপন দোষে, 

দিতিস যদি সসভ্ভোষে, * 
কি না৷ পেতিস অনায়াদে, 

হিংসায় আত্তায় বঞ্চিলি॥ ২৯ 

পুতনাঁর মৃত্য অবস্থা শ.তরূপ। 
' যোগিম্বা ভেরব-_-একতালা 

প্রাণ পন়্ঃ পান করিছে কুমার, 

ধাতনায় পুতনা করিয়! ৯৯কার, 

চেষ্টা করে কষে: টেনে ছাড়াবার, 

কালরপী জে' ক,ধরি ছাড়েকায় ? 

ধ্ড ফড় করে মৃত্যু যস্তণায়, 

ছুটে গেল মায়া প্রকাশিল কায়, 

আছাড় খাইয়া! পড়ি,ধরায়, 
কাপায়ে ধরণী পর্বতের প্রায় ॥ 
তার দন্ত ষেন ঈশা তীক্ষতর, 

নাসারন্ধ, ছি গিরির গহরর,, 

স্তনদ্ধয় হয় গঠিশৈলত্তর, 
কেঁখ, শিরিশিরে দাবানল ভায়'। 

* অন্ধকৃপ হেন গভীর্নয়ন, 
ছুইটী পুলিন ছুইটি জঙ্বন, 
শুন্বভুদ সম উদ্দর ভীঘণ, 

“কত শত শিশরত্সমাধি,তাছায় ॥ ৩ 



গীত ভাগব্ত 

শ্রীকৃষ্ণ-শিশুর রক্ষাবন্ধন । 
আলেয়া খাশ্বাজ-- একতালা, 

চেয়, দেখে গোপীগণ, শবের বক্ষপ্রাঙ্গনে । 
খেলিতেছে কৃষ্ণ, নহে অসভ্ষ্ট 
যেমন থাকে ছুষ্ট, যশোদার অঁঙ্কনে ॥ 
ব্যক্ত হঞ়েকেহ কৃষ্েে আনে তুলে, 

য়াশদা অমনি ষাট. ষাট ব'লে,নিল কোলে; 
কত পড়ি মন্ত্র তন্ত, বাধে রক্ষা যন্ত্র, 

শাস্তিভ্ুলে স্নান করায় যতনে | 

লল্টা্লি ্ বাঈশ অঙ্গে একে একে, 

কশবাদি দ্বাদঞ্ নামদিল লিখে, চুন্ষি মুখে? 

সকল অঙ্গ ধরি ধাঁর, বীজন্যাস কৃরি,* 

কবজ পাঠ কৰে মিলি সর্বজনে ॥ ৩১ 

তলার শরীর দাহ সময়ে তাহা হইতে সথগন্ধ 
পাইয়া ভক্তের ভরসা । 

. ঝি(বট_ঝাপতাল 

পুতনা- ঘটিত-ঘটনা, ভাবুন! ভাবনা যাবে: 
ভয় কি ভন্ততয়হারী, স্বরাঁরির কৃপা হবে ॥ 

এতো বালখাতিনী পাপীয়্সী, 

 ছুষ্ট অভিপ্রান্কে আসি, রঃ 

* বিষমাখা-সল দিল নিবেদি মাধবে। 

দ্বেষ হিংস। নাহি যারু, কিং অমৃত সম তাঁর 
ক্ষলেনতো কৃঝঃ ভাহারে কু্মাতারও অধিকার; 

শত প্রমাণ তারত্সসৌরতে ॥ 
স্যাদের স্েহ-ক্ষারিত হস্ত পাশ, * 

* করেছেন ভগবাঞ, ৬ 

নিশ্চ্ সে গাভী গোপী,সগতি পাবে রহ 

নাহি*গোস্ঠিকা অর শ্রীভি, 
, নহে পুভনা হেন“মততি, 

নিয়ামত ক, জনি ক্র কাক্ুতি বিন; 
রঘুজের হুদ, “কু, কতু কি নাবুষ্ধিবে । 

চতুর্ঘু, অধ্যায় । 
অঙ্গপরিবর্তৃনোৎসব | 

সমবেত গে!পীদিগের মালিক গীত | 

যৌগিয়া ভৈরব--একতাল। 

হে পট শিব ম্মরহর্ হর, 

৪. প্রমথনাথ পরমেশ্বর । 
নিতান্ত কাতরে, প্রপন্ন কি্করে, 

চরণে শরণ দেহ মহেশ্বব ॥ 

অচিস্ত্য-শকতি অনন্ত-মহিম়, 

পরাপরতর অনাদি অসীম, 

তোমার তত্ব বুঝিতে কে ক্ষম, 

নাম মাত্রুজেনে ডাকি নিরস্তর 1 

স্তব পুঁজ! ভক্তি আত্মসমর্পণে, . 

তোমারে তুষিতে পারে ভক্তজনে, 
রঘুজের*কেবল আপনা মনে মনে, 
আশুতোষ তুমি করুণাসাগর ॥ ৩৩ 

যোগিয়া ভৈরব_-একতা লা 

আধ হরি আধ হর মিলি কিবা 

সুন্দর রূপমা পুরী শোভিছে। 
যেন্কাল-ধল লাবখ্যের উত্স, 

ভাঁগে উজ্ঞ্জ অঙ্গ সেবা করিয়াছে ॥ 
এক্রহত্রে গাথা মাল্যে ব্যক্ত হয়, 

অস্থি আরু বত ুজ্ছ উচ্চ নয়, 
গীতাম্ুর বাণ্ধাঙ্ঈরে পাঁরিচয়, 
বিলাস ট্নরাগ্য ভেদ অন্যের কাছে। 

একই শরীরে চন্দন গর ছণই, 
কপাল*কৌন্ততঙ ্টুাভে এক ঠাই,” 
ভাল মন্গ ভেদ স্ুগবানের নাই! 

নতুবা পাপাস্ম পুন্তাত্ব গু পু্টিছি। 
তুচ্ছু কাচুও শোভে প্! |ইলে কাঞ্চন, 



৬ 

লোহার হ'য়েও ধন্য ত্বিশূল হুদর্শন, 
অর্ধ জট চূড়া সার দ্বিনয়ন, ঃ 
উত্তম. অঙ্গ পেয়েই উত্তম মানায়েছে । 

৩৪ 

উৎসবস্থলের অনতি দূরে একখান" শুকটের 
নিয়ে কীথার উপ্রে" বালহরি “শায়িত 
আছেন, তাহার নিকটে কতকগুলি বালক 

হাত ও মুখ নাড়িয়া সে'হাপ করিতেছে-_ 

" ক্বালাংড়া-_আড়খেমটা 

«.. ছাত ঘুরালে নাড়ু দিব, 
নইলে নাড়ু কোথায় পাব। 
কথা শুন সোণার যাহ," 
সন্ধ্যা বেলায় চাদ দেখাব ॥ 

গড়িয়ে দিব নূপুর বালা, 
কোমর পাটা কঠমালা, 
কিন্চেএনে নাগরদোলা। 
চড়ায়ে তোমায় দোলাব। ৩৫ 

শকট ভঞ্জন।* 

এই সময়ে শিশুহরি উভয় চুরণ উর্ধে 

তুলিয়া তদ্ধারা শকটখান উটাইয়া! ফেলিগা 
দিলেন, শকটস্থ ড্রব্যসকল ইতিস্ততঙ বিকীর্স 
হইয়া পড়িল, এই ব্যঞ্পীর ভেখিয়। বালকগণ* 
দৌড়িয়। যশোদা'র নিকটে গিয়া,বলিল-_ 

চালপংড়া-আড়া . 
* দেখষে মা তোরপ্খাক ক্রি করেছে* 

গোসা ক'রে, হুড, * 
শট খান ভের্গে' ফেলেছে ॥ 

এমিন তো শুনিনাই কোথায়, 

শীত ভাগবর্ত। 

এত বল এই ছেলেবেলা, 
মনে হয় সেদিন পুতনায়, 

কেউ মারে নাই এই মেরেছে। ও 

যশোরী প্রভৃতি দৌড়িয়া গিয়া কৃষ্ণকে 

ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, বালকদের কথায় 

বিশ্বাস হইলনা, এ কোন ভৌতিক বার্ঘয 
ভাবিয়া! যশোদা।বলিলেন। 

কালাংড়া--আড়া , 

হেই মাকে এবার্ঘ সেখছে। | 

কারও তে! মন্দ করিনাই, 
* (কোন্ শত্র পেছু লেশ্েছে॥ 

এ দৌরাত্ম্য নয় ম$মুষের, 
, এ কাধ পিশাচেব,। 

কিম্বা কোন্ রাক্ষুসে মায়া। 

ফি ভাগ্যে ছেলে বেঁচেছে। 

নিয়ে ছেলের আপদবালাই, . 
মরুক সে বালাই, . 
রক্ষে্বেধে রেখেছিলাম/ 
তাই আজ রক্ষেপেয়েছে 1 ৩৭ 

কল্পনার বাচাঁলতা ] 

মঙ্লার-_পৌস্তা 

করি শকট ভঞ্জন 1. 
হপ্রফাশ হ্বপ্বুকাশে কর আকিঞ্চন ॥ 

যে জানেন তত্ব তোমার, 

ভাবিরে ভে্টতিক ব্যাপার, ' 
জানাতে চাও দাও সবার, দিব চক্ষু মন 

শকটভঙ্গ পুৃতনা-নাশ, 
লোকে*স্চজীশচ্য প্রকাশ, 

ক জরন্নের বিশ্বাস হরিননানদ্দন না 
রা 



গীত ভাগবত ১২ 

শকট তাঙ্গে ক্ষুদ্রবালক, 
অস্ভুত মেনেছে ভ্রিলোক, 

বরাহে উদ্ধার ভূলোক, এ কি তা মতন। 
*.. অণ.র'মাঝে যে শক্তি য়, , 

তার হ'তে জগৎ হুষ্ট হয়, 

“এতে যে জর্বৃশক্তিময়, পূর্ণ অনুক্ষণ॥ ৩৮ 

তৃণাবর্ত বিনাশার্ে কৃষ্ণের কৌশল। 
একদা ঘশোদ! কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়। স্তন 
পানি করাইতেস্থিলেন,£ সহসা “কৃষ্ণকে এত 

গুরু ৯ আর ক্রোড়ে রাখিতে 
পারিলেননা, ভূমিক্ে রাখিয়া, চিত্তিতা 

- হুইলেন। 
থট' ভৈরব-_একতালা! 
যশোমতিরু প্রাণ কাদিল। 

কোলে ছেলে মোর কেন এত ভারিহলো ॥ 

ফল কি ভারি লাগে যে কোন লতার, 
নারীর বরৎ ভারি শ্্রগে অলঙ্কার, 
ভূতে গেয়ে ভারিকর? লেন্তি এ প্রকার 

'কগা কর হরি, হর ভূতের বল ন্৩৯ 

তর 

তাস তকৃত শ্বীয়া | 

পুরবী* একতলা 

*৪৫ক গো! কারপ্মায়া,করে আন্ধক্ষার দিনমানে। 

ধুলিকঙ্ছড় করি বর্ষিপ,। 
দেখিতে দেয়নামিলি্! নয়ন, ৪ 
ছেলে কফি হরিল কৈছেলে এখানে । 
হেই ম্ম কি হবে তেমন ধন্ধি ছেলে, 

ঝড়ে উড়াইয়া কোথান্ম দিল ফেলে, 
হায় হাষ এত্ত তাবে কি প্রাণে ৯৪০ 

তৃণাবর্তের উদ্দেশে কল্পনার 
তিরক্ষার । 
বিভাস--আড়া 

করি'ঘে।র ঘটা, তৃণাবর্ত মায়ায়। 

যাব*মায়ায় জগৎ, মুগ্ধ ভুলাইবে তায় ? 
এঁই তো ফুরালো মায়া, 
হারাইলে তৈমন কায়া, 

অবশেষ রইলন! ছায়া, এখন কি উপায়। 
কর্ম-ফল নরক-যন্ত্রণী; 

পরিত্রাতায় চিনিলেনা, 

তারি কাছে বীরপনা, পাপসহায় ॥ 

আত্মতত্ব বুঝিলেনা, পরকাল ভাবিলেনা, 
করগে অনুশোচনা, যমযপ্তণায়। 

নাস্তিকতা অহক্কার, পরহিৎসা পশ্বাচার) 

করিলে, কভু নিস্তার, কেহই নাপায়॥৪১ 

মায়ার সহিত প্রীণ বিনষ্ট হইলে তৃণাবর্তের 
সৃত দেহ, শুন্য হইতে গোকুলে পতিত 
হইল। তাহার গলদেশে কৃষ্ণ, তিভ্তিড়ী বৃক্ষে 
ঘাহুড় বৎ ঝুলিতেছেন দেখিয়া গোগীগণ 
কহিলেনু। 

ট কালাুড়া_আড়খেমট! 
' ওমা৯এ কে রাক্ষস, কোথা হ'তে মরে 

পড়লো হ্েথায় 
এই সেই, বিপ্লাদণএরি“মায়ায় ॥ 

আপনারৎ্পাপে এ খল মরেছে, 

এই নীলমণিহরণ কুষ্রছে, * 
দেখ খোঁক। একি গুলা ধ'রে আছে, 

হরিপ্যারে রাখেন কে মারে তাহায়। 

অবশ্তই কোন ুন্যবলণ্মাছেই 
তাই ক্টিছেলে মনিষ়াও বাঁচে) 



১২ শীত ভাপব্ভ। 

নিরুপায় নিরীহের বঞ্ছে কাছে, 

থাকেন ভগবান পরমসহাঁয় ॥ ৪২ 

বশোদাঁর বিশ্বরূপদর্শন । 
যোগিয়া ভৈরব- একতালা 

একদিন রাণী, বসি নিঝিরিলি, 

ক্রোড়ে বনমালী, নীরদবরণ। ?' 
মূখ মুহাইয়ে, কীজল পরায়ে, 

পরাণ ভরিয়ে করিল চুম্বন ॥ 

*.মেই অবসরে হাসিয়া কানাই, 

মুখ ব্যাদানিয়৷ তুলিলেন হাই, 
বাসনা একবার মাকে দেখাই, 

দিব্য-চক্ষে দৃশ্ত ব্রহ্মঃণ্ড কেমন । 

মুখ মাঝে রাণী করে দরশন, 

আকাশ, অন্তরক্ষ, দিক, জ্যোতির্গণ) 

চন্দ, সূষ্ধ্য, অগ্নি, বানু , জল, ঘন, 

দ্বীপ, পর্নত, জেতিক্গতী, বন ॥ 

স্থাবর, অ্গম আদি প্রাণী সব, 
গোকুলে যশোদার কোলেতে কেশব, 

উধ্ঁলোকে দেব, ত্রহ্ষা!, বিষুঃ, ভব, 

পিতি, দেব, খষি, সিদ্ধ চারণ । « 

বিশ্ব বিলোকনে যশোদা ম্োহিল, 

থর থর থব দয় কাণ্িল, 
আর এ আশ্চর্ধ্য দেখিতে নান্িল, 

«ভয়ে জড়্ষড় মুদ্দিল*নয়ন ॥ ৪৩ 

পঞ্চম অধ্যায়। 
'কৃষে্র.নামকরণ | 

নন্দের প্রতি গর চার্ের উক্তি । 

কালাংডুআড্া " 
এ নত্হ সমান ছেলে, 

ছেলের গুণে তুমি হবে ধঙ্ু মান্য ভূমগুকস। 

্ 

নারায়ণ বিনা অন্ত আর, 

সমতুল্য নাহি ইহার," 
স্বভাব প্রভাব আচার, রূপ খুণ কিম্বা বলে 

চানি যুগ্ধেদেহ ধরেন, ভিন্ন বর্ণ ধারে আসেন। 

এ বার কৃষ বর্ণ হলেন, 

ডেকে। ইহ্ায় কৃষ্ণ বলে ! 
লইলে কৃষ্ণের আশ্রয়”সকল বাধা পুর্ণ হয়, 
যেমন হয্ব শুভোদয়, হরিপদে শরণ নিলে ॥ 

৪ ৪ 

$ 7 

যশোদার উক্ত ছেলে আছর করার ও 

ঘুম পাড় বায় 110 রর 

*সংকীর্তনীয় জুহ শি-_-একতাল। 

দেলি দোল দোল দেল দকলি, অসার ঘোল 

' সার টুকু ননী, এই নীলমণি, 

জুড়ায় আমার ক্লোল ॥ 

এ সব'বেদের কাপ, ওঠে পড়ে ছুপ দাপ, 
ভাঙ্গলে গড়ায়, নিভায় জালায়, 

গো রশ হানার ব ্ ঃ 1, 

বুড়ধামা সার, হর ত।যা হবার, 

সদা ফন্দি, ধখপরে বন্দী), 

কানুর হাত নি আর॥ 

সব দোষ [ঘ আপনার, সন্তোষ নাই যার 

খেন্ন। পিশ্তি'নাই, রে ফিরে ভাই, 
কঞ্ধ,কি করিবে কার ॥ | 

পর্ড়েছ বিষম্ব দায়, পাগল মাথার্ স্বায়, 
ঞমলেনা সায়) মন ভাল নয় 

কানুক্ষো ডার্কিছে আয় 
ঘোরৎ্অন্ধকার, ভেজ্ঞান জ'ছে হুমা», 

খুলিতে পান্না, গোপালে ভাকণ্না, 

কাষ ব্ছিগে ভাবনায় |. 

গোপাল অন্ধের সাথী, আথান ঘরের বাঁতি 



গীত ভাগবত তি 

গরিবের ধন যশো দীজীবন, স্্েময়ী মাতা | 
৫গাকুলের দিন রাতি ॥ ৪৫ সোহিনী মধ্যমান 

 ষশোদার উক্ত আরতির গাথা সারার হনে হানা নে 
ঝিঝিট--একতালা খোলিলে দেবিতে কেমন । 

বাজ মৃদক্গ সেই এই, নির্গ.ণ গুণধারা। রি সতী নাজানে, কিন্ত জানেন! 

ব্রহ্ষ*হরিহর সগুণ-মুরতি, বাজরে ঝ'।ঝরী॥ ও খ্পোদার মতন ॥ 

বলরে মুরলী শক্তি সনাতনী, *যেন দেখিতে দেখিতে, 

ব্রহ্মময়ী ত্রহ্মভূতি ব্রহ্মা ণী, যশোদার মন উল্লাষেতে। 
বিঞ্িবিদ্ু-ভব-জন্তনী তারিজী হলো গলিতে গলিতে, স্তনপথে বরিষ্ণ। 

“ভি-নবিি-লয-করী । শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাত নাই, পান ক্করিলেন্ন তাই, 
রা নতি এমন মা আর নাই; স্তন্ত হয় ঘার মন॥ &৮ 

প্রকৃতি-কর্প,রে ব্রহ্মজ্যোতিই, 
সন্ধ্যাস্ময়ে ওভ আরতি, দোহিনী__মধ্যমান 

সকল আরোগা-কারী ॥ মার কাছে ছেলের খেলা, কি সদ্য, 

প্রতিকূল লোক প্রতিকূল গ্রহ, » নাই তুলনা। 
উপদের উপতাপ সমূহ, কাছে স্বর্গ খুলে দিলেও তখন তার 

'ছুঃখ শোক নিপদবিগ্রহ, স্কনে ধরেনাখু 

ভম-প্রমাদ-হ্াইী॥ ৪৬ ইষ্ট দেবের দ্রেখা পেলে, ভাব কি সুখ উথতল 
হয়তো ছেলের খেলা ফেলে, 

» দামাল ছেলের হামা, ০ মে সুখে মার মন ধাবেনা। 

পুরহ্বী_ একতালা৷ £ যেন তার বিভক্ত পরাণ, 
সামাল সামাল গৌঁরস-পসরা, » . বেঁসির ভাগ বাহিরে সন্ত।ন, 

€ ৬ ঙ 

'হ[মাদিয়ে খ।য় দাঞ(ল ছেলে । পেয়ে মন প্রাণে মুন্তিমন, 

লাড়ুয গে।পালে পৃথ্ছেড়ে দাও, ভালবেসে খেদ মেটেনা ॥ ৪৯ 

টাদের চলন চে খে দেখেছ্লও; সর 

আর কিছু চি মুখঙ্ানে চা, ক্রমে রীমু ও কৃষ্ণের গমন ধাবন রি 

হা্সির্টত হাসিয়া বিজনী খেলে ॥ ও নৃত্যাদি করিবার,সময্ব হইলে তাহারা 

রাম্ঞন্ঠামতখেলে পেয়েছ «দেখিতে +* নৃত্য করিতেছেন্জদেখিধা যশেোদারওমানন্দ, 

যাইতে নারিবে পন্ধরা বেচিতে, _ বাধোধ1-ঠুৎরি 

গৃহক|ষ কর ব্রক্লেছে করিতে, , ধেই ধেই নদ্চ,মোত্ত কানা বলাই" 

সে ঝডঞ্দ যাইতে মনন! চলে। ৪৭ তোল্লা দেখ গে সবাই ।॥ * 



১৪ 

হ'য়ে ব্রিভঙ্গ, দোলাইয়ে অঙ্গ, 
কি রঙ্গে নার্টে ছুভাই। 

কিবা নাচেগে! মিলি মুযূর বিজলী, 
. এমন নাচন দেখি নাই ॥ 

কি তালে তালে, দিতেছে তালি, 

মুখে বলি তাই ভাই। এ 

দেখে এ নাচনি, জুড়ালো পরান! ' 
পরাণের পরাণ' এরাই ॥ ৫* 

ক্রমে বাল্য-লীলার বিস্তার হইলে 
যশেদ। রাম ও কৃষ্কে উপদেশ দিতেছেন। 

পিলু-_-জং 

মানা করি রাম কৃষ্ণ, ও সব খেলা খেলন। । 
দৌড়াদৌড়ী, হুড়।হুড়ী, মারামারী করোনা॥ 
খেলতে এলে পরের ছেলে, তাদের গায়ে 

হাত তুলনা । 

মেলে লাগে তোমা দ্িগে, তার্দিগে কি 

7. ধ। “লাগেনা ॥ 

ছোট ছোট বাছুরগুলোর, লেক্কুর ধরে 

ঝুলোনা। , 

টাট মেলে ষেটের বাছা, কিহধে তা « 

তাব্না॥ 
থেল এই আন্িনার মাঝে, চুটে পথে « 

যেও না। 

চক্ষের আড়ে রাখতে নারি, কথা শুন 
৫5. ভুলনা।॥ ৫১ 

কল্পনার জল্পনা । 
* আলেয়া খাম্বা্-একতালা 44 
যশোদে রোহিনি,'কালধল মনি। 
পোদে যে ভুলিলি, আপনা আপনি ॥ 

গুছ কম্ম ধর্ম সংসার-ব্বাপার, 

গীত ভাগবত 

জব ছেড়ে সার করিলি কুমার, 

তধু চিনিসনা এ কার অবতার, 

আত্মায় আত্মীয়তা আশ্চফ্্য এমনি । 

তাদের এ সাধনা ওদের অভিমত, 

মন এন্্যাস করে হৌক ওতে রত, 
চিত্তে পূর্বচিত ঘা কিছু চিত্রিত, 
মুছে কেবল থাকুক চিত্র চি্তীমাণি ॥৫২ 

কৃষ্চের ঝৃল্য চাপল্য | , & 
বাউলের ুর__একুতালা, . 

কৃষ্ণের হত ছেলে খে নয় সাধারণ। 

আপনি সে যে অসাধারণ ॥ 

' কর পুরুষ চূড়ান্ত, মানুষ চূড়াস্ত, 
করেছেন চূড়ান্ত কাে আগমন । 

ক্রমে অনন্ত দৃষ্টাত্ত, দিবেন চূড়ান্ত, 
চাপল্যের চূড়াস্ত আাদিপ্রদর্শন ॥ 
কডুঃ অন্যের আলয়ে, গিয়ে লুকা ইয়ে, 
হস খুলি দেনু ন। হতে দোহন 

কেহ মে যশ্দিতায়, হাসিয়া পলায় 

কড়ু কারে! ঘরেখচোরায় মাখন ॥ 

কত খাবে চুরি ক'রে, বিলায় বানরে, 
শেষে ভাঁড় গুলি করম ভঞ্জন। 

খবরে নাহি কিটু যার, রাগ করি তার, 
ছেলে কীদাইয়ী করে'পলায়ন ॥ ' . 
যে সব থান্ধয়,শিকায়, ছি করি তা, 
মুখ পাঁতি তাই করয় তক্ষণ। , 
কান্তরা অন্ধব্গীর ঘরে যেতে নাহি ভরে 

* নিজ রূপের আলো সঙ্গে সর্বক্ষণ | ' 
কারো গ্ররিক্কতঘরে, হাগিয়া 'লত্বরে, 

পলায়, ধরাও্পড়েনাী কখন। ঘ« 

কষে এ স্ব ব্রহিনী, শুনে নন্দর [নী, 

ক্ষেহ বশে নারে করিতে্শাসন ॥৫৩ * 



শীত ভাগবত ১৫ 

কোন কুপিতা গোঁপীকর্তৃ্ক কেন হুষ্ট ছলে, মাটি খেতে গেলে, 
মা ধাওয়া তাল নয়। 

শোনা পা হী মি কি মিষ্টি মাটিত, ক্ষীর ননী হ'তে, 

ঠা , মাটি খেলে রোগ হয় ॥ 
বাউলের স্থর-_একতালা, কাহিনির: 

পরা রা না , ওর মিথ্যাবাদী, লাগানের আদি, 
কোন কাষের ধোজ রাখনা। ৫ পাইতে টাক 

এ ছেলের দোষে মান রবেনা ॥ মাটির রাকি/টি পারেনি 

কফের দৌরাত্ম্য পাড়া, বাস হলো দায়, 
* ৪ গরিষ লোকের বেশি ভাঝনা । 

দেখলে'ছোটি ছেলে মেয়ে, তেড়ে ধরে গিয়ে, কৃষ্ণের মুখের মধ্যে যশোদার বিশ্ব 

নাকাদণয়ে কতু$কারে ছাডেনা ॥ 

সে যে ধনির সন্তান, ভোগে বলবান৮ " দর্শন । 
কোন ছেলেই তার বলে পারেনা । 

তোমার আদুরের ছেলে, তুমি না শাসিলে, 
সে যে আর কারও মানা শোনেন 

কারও.ঘ্বরের ভিতরে, খায় চুরি ক'রে, 

হা করি দেখ মুখ ॥ ৫৫ 

শুরট মল্লার--কাওয়ালশী 

মাটি খাইয়াছে কিনা জানিবার তরে। 
দেখে নন্দরাণী, নীলমণির মুখের ভিতরে ॥ 

মাটিময় ভূমণ্ডল, জলের পারাবার অতল, * 
আকাশে ওঙ্যাতির্মগুল, বৰয়ু হহু করে? 

ক্ষীর সর চিনি মাগুন ছানা। 

তাই একান্ত খাবে, ঘবন্তকে খাওয়াবে, শবাদি সব বিষয়, মন, ইক্জিয়য়, 

খেয়ে ভশান্ছ তাজ্জ কিছু রীখ্নো॥ রর সকলে বিহরে ॥ 

কেহ জল বাসে তারে, কেহ তোত্ু ডর, ৭ টা রা ১৮ 

* অনেক সম ১ সবেনা। | ঃ 

আগোরাধিলাম ব'লে, এবার তায়পেলে, | রে ফী ৃ 

* . জীজা দিব যেন রাগ করোনা 1 ৫৪ ৬ 

28 জলি 

এবুছুন কুঝের সহচর ঝ্লেকগণ *যশোদাকে বিশ্ব-দর্শন্নে কৃষ্টের প্রতি খশৌদার ঈশ্বর 

কহিল-_ ভাব উপস্থিতক্হইল কিন্তু কৃষ্ণ পুল্প তাহাকে 

* ক্রীর্তলীয় মঙ্গল রা__দোঠকি »্ক ভক্তি করিতে ইচ্ছা হুইলেও কুঠিত হইয়া 

মাগেঞ যশেকদে ! কানাই চ্ডোর। নে মনে ঝুূসিলেন টঃ 
« মাটি ধাইয়াছে, সবাই দেখেছে, , “বাঁটলের হুবু__একতাল! 

মুখ খুল্ঞদেধ ওর ॥ ঙ এ কি দেখিলাম এ সব) **. 
"যেশোদ। ক্ঞ্চকে সক্রোধে'কহিলেন,) এ কি আমার বুদ্ধির বিকার । 



চু 6 

কিন্বপন কি'মারা দেস্কতার | 

একি কৃষ্ণেরই বশ্বরধ্য, হবে তা নহে আশ্চধ্য, ! 
মুর্তি কীর্তি আশ্চথ্য ইহার। 

ঈশ্বরের মহিমা! অপার,, 
ষা দেখিলাম কৃপাতে তার, 

এই যে জগত ব্যাপার, (অতি ক্ষাশ্চধ্যয্নয়) 

বিভূতি তাহার" পু 

কঞ্চে তিনিই তারে প্রণাম আমার ॥ 

ষশোদা গোপিক আমি, 

ব্রজেশ্বর আমার স্বামী, 
প্রিয় কচ আমারই কুমার। 

এহ যত ভোগ্য বিভব, গেপ গে।গী 

গোধন সব, 
ভাবি জামারই নিশ্চয়, (ভেবে সুখ হয়) 

এ ভ্রম যার মায়ায়, 

* তিনিই ক্পা করে করুন নিস্তার॥ ৫৭ 

এ সময়ে যশোদার তত্রজ্ঞান উপস্থিত থাকা 

কৃষের অভিমত নয়, এই জন্য কফ বৈষ্বী 
মায়া বিস্তার করিলে, যশোদা তক্তিভাব 
ভুলিয়া, ন্নেহতাবে কষণকে ক্রেড়ে করি- 
লেন। তখন মর্মজ্ঞ। কল্পনা ক.ফের উদ্দেশে 
কহিল, 

বাউলের স্বরু+একতুল! 

ক্ ফ্বল না বল,। তোমার, অভিপ্রায় 

বুৰাগেছে। 
যশোদ]র স্েহে লোভ লেগেছে। 

'সতুবাজ্ঞান উপজিলে, রিজ মায়াঘু ভুলাইজ্ছ 
তাবলে বুঝি ্ েই্ বা সুরাজু,' « 
এফ] মনক্ো হবার কথা 
তুর্ঘি ম্যার পিতা মাতা, , ণ 

স্নেহ কর সবাকারে, (তুমি দয়াময়) 

তোমায় মহ করে, 

স্নেহের স্বাদ দিতে আর কে আছে । 

“হয়ত | আভিলাষ মনের, 

ভক্কি আর বাৎসল্যভাবের, 

মিলিতভে।গ দিতে যশোদ্বায় 

সুধা মধু মিলাইয়ে খেয়ে নিগ 
গোপের মেয়ে, 

কবে পাবে এমন আর, 
| (আসর্্নাতো আর) 

ভক্তেবে তোমার, ্ 
অখিল ভ'রে দিতে সাঁধ হয়েছে ॥ ৫৮ 

' শ্রোতার প্রশ্ন ॥ 

সিন্ধু আড়া 

কেন বহ্ুদেবদেবকীর ভাগ্য প্রশ্ন হলোন। । 
কৃষে পুক্র পেয়েও বাল্যলীল। দেখিতে 

রর প্রেলেনা॥ 
কষে 'ধাল্যলীল্া গান, 

শুনিংপাপী পায় ত্র, 
জুডায় ভক্তজনের প্রাণ কঙ্দিয়ে লীল। বর্ণনা। 

মাতা পিতা রইলেন আটক, 
কৃষ্ণ পায় গোঁপ গোপণ বালক, 

মোদকের মধুরক্োক, আত্বার্জছে রতজপ।॥, « 

এক ধাত্রায় পৃথক ফল, 

কৃগষণর এ ক্ষেমন কৌশল, 
১৫ করিল মঙ্গল, কুরি কন্মী বিবেচন্ঠ। ' 

খনির ম্ি ভাগ্যে টান 

দেব অমর অমৃত পানে, 

নন্দ যুশোদার সনে, আধার নাই তুলনা ॥ ৫৯ 



বক্তার উত্তর । 
'বিভাস-__একভালা! 

দ্োণ ধরা সতী, ব্রদ্মার অনুমতি 
পালিতে ধরাতে আর্সি। 

মেই সে দম্পতি, নদ্দঘশোমতি, 
ক হইয়াছে ব্রজবাসী ॥ 

ব্রহ্মার নিকটে মাগি লয় বর, 
হরিতে সে ভক্তি থঞ্জকে নিরস্তর, 

যে ত্ক্তিত্বে সদৃগঞ্চি পা নর, 
*বিকাশে ছুর্গতিরাশি । 

বরক্মার আজ্ঞার ব্লাখিতে সম্মান, 
রাম কৃষ্ণ হলেন ব্রজে অধিষ্ঠান, 

দ্রোণ ধরা দোহার ভাগ্য বলবান, 

হরি-ভূক্তির অভিলাধী॥ ৬* * 
১১০০৫ 

ষষ্ঠ অধ্যায়। 
বীর্তনীষ় ধান্ুশ্ী- জং 

একদিন রানী, সাঁঁজিলা আদ্রনি, 
করিতে দর্ধি মন্থন । 

মহ্ীনের তালে, সুস্বর মিশে, 
করয় ক্ব্ণকীর্ভূন । 

পূন্ন-স্েহ-ভব্রে,ত্বহেন্দর দরে, 
।  স্তনদ্বয়ে ক্ষীর- ধার ] 

এমন ঈময়ে, স্তন্তপানীশয়ে,, 

* .* আসিলা প্রেরস্ঞুমার ॥ 
কুমারে দেখিয়া মন্থন রাখিস, 

* করাইতে স্তন্য পান। 

যশো দা দেখিল, ছুগ্ধ উথলিল, 
* প্রবল জলে উনান | 

ইন্ি দহুদিগের প্রধান! 

০০ 

গীত ভাগবত। ১৭ 

কুমারে বুধখিয়া,চন্সিল! ধাইয়া, 
ৃষ্প্রতি করি স্েহু। 

সেই হেতু ক্ধা, হইলেন রুষ্ট 
, কৃত্রিম-বালক সেহ ॥ 

পদ আছাড়িয়া, ক্ষণেক কাদিয়' 

» " গধিভাও ভগ্ করি। 
দ্ঘরে প্রবেশিয়া$ ননী হাতাড়িয়া, 

খাইল! করিয়া চুরি ॥ ৬১ 

কীর্তনীয় যথ। রাগ__কাওয়ালী 

রাণী আসি পুনরায়, দধি মথিবারে ঘায়। 

দেখে দরধভাও্, পড়ি খণ্ড খও্, 
দধিআোত বহিযাত় ॥ 

বুঝিতে পারিলা সব, একাষ করে কেশব । 

মুচকি হাসিলা» খঁজিতে লাখিলা, 
না ডকিল] করি রব 

দেখিল! পশিয়' ঘরে, চড়ি উদৃখল পরে। 
' নবনী পাড়িয়া, দেয় বিলা ইয়া, 

* ডাকিয়া যত বানরে ॥ 

মু পদসঞ্চারে, ধরিতে যায় কুমারে। 
চোরের নয়ন, সতর্ধ এমন, 
দেখে কৃর্ষ। যশোদারে ॥ 

, পাচনী পইয়া হাতে, স্বারিতে আসে পশ্চাতে । 

ভয় পের্কে যেন, পলাইুলা হেন, 
রাশীওধাইল সাথে। ৬২ 

শদু-স্ৃতযমান 

ধরা না দিলে কি কেছু ধরিতে পারে ঈশ্বরে 
" এ আকার দেখান কৈৰল মলে নঃগীল, 

দেবার ভরে ॥ 



১৮ ,* শশিভত ভাগবক্ঞ। 

ধরতে চ1ওয়া সরূগ বধ, 
হরূপ তো আছে অনলে, 

খেলেন যশোদার কোলে, 
আপনিই ইচ্ছা! করে । 

যশোদারে ধরা দিয়ে, 

কারদেন যেন আকুল হয়ে, * 

অশ্র-জলে কাজলধুয়ে, 

গড়া'য়ে পড়ে অধরে ॥ 

আাপরাধী হেন ভীত, 

যশোদা'করে ভংসিত' 
বাধিতে হয় উদ্যত, 

মারিতে না পারি তাতে ॥ ৬৩ 

সোহিনীবাহার-_আড়া 

কি কর গো নন্দরাণি, 

বাধিন্ডে চঃও চিস্তামণি, 

[থাও তো দেখিনাই' স্নেহ নিষ্টুবতা করে। 
বাহি যার বাহাভ্তর, নাহি যাঁর পুর্বব্পর, 
রে বাধা স্পর্ধা তোর, বাধি তক্তি-ভে রে,॥ 

জগন্নাথের লীলায় ধন্যু, 

যশোদে তোর ধন্য পুণ্য; 
তোর সাধনার এত মান্য, 

বাঁধিবি শ্রীধরে॥ ৬? 

যশোদা উদ্ুখলের সহিত কৃষ্ণুকে বন্ধনের 
চেষ্ট। করিলেন, কিন্ত বজ্ভুর াকুলানহইল ৷ 

«৭ ললিহ-_আড়া 

এখনও করিগো মান চবধোনাঁরাপি ঈশ্বর্ষে? 
বরে সাপরাধ তাবি,অপরাধ কাড়াঁবে পরে॥, 

 কাঁও বুঝিতে 'নারিলে, 
কত তো চেষ্ট! করিলে, 

| 

ৰ 
| 
| 

.। 

ঁ 

উত্খ'লে ছোট ছেপে, 
বাঁধিতে কুণপায়না ডোর্ে। 

জগপং পাড়ে ধার উরে, 

"্ায়ে বাধিবার তরে, 

জগং চিরে সথতা কারে, 
বাঁধিতে কুলাতে মারে'॥ ৬৫, 

সি পরল 

ৰ গোপীদের বিশ্রয় ও কৃফ্জের বন্ধন | 
বন্য (ভোড়ী-দোঠকি 

রামী যশোম্তধ, মানিলা বশ্থাতি, 
৭ করিতে নারি বন্ধ । 

ঘত রজ্জু পায়, দাসীরা যোগায়, 

“তবু হয় অনাটন ॥ 
ক্রমে প্রতিবাসী, রজ্জু রাশি ঘাশি, 

আর্নিয় করে যোগান । 

সব মিলাইয়া, গ্রন্থি দিতে শিয়ী, 
দেখে কিছু অঁকুলান। 

করিয়া আন্তাস, ঘন থহে শ্বাস; 
যর্শাদা ব্য [কুলা হয় 1 

আশ্চর্য্য টন, দেখি গোলীগণ, 

« অবাক হইয়া রয় « 
জনমীর ক্লেশ, দেখে হাষবকেশ, 

লা শেষ । 

বন্ধন হইল, গোল নিবর্কতিল, 
ন্িজন হইলে দেশু ॥ 

“কুষের তখন, হইল স্মরণ, 
যমলঞুন কথা । . 

বন্ধন সহিত, চলিল! ত্বরিত, 

সেই বৃক্ষদ্বর দখা ৬৬ 
$ 
€ 



গীত ভাগবত ** 

কল্পনার সিদ্ধাস্ত 

& মন্লার- আড়া 

* প্রভো আমিতো! অজ্ঞান | ॥ 

কেন ষেকি কর বোঝে কোন্ জ্বানবান॥ 

কৃতরসের নিতে স্বাদ, 

স্মসিকেও করে সাধ, 
নিত্য নিত্য-ভেদ স্থির পানা? অনুমান ॥ 

৭ সশরীরির ভোগা শ্লীনা, 

* অশন্রীরিরঘুউ চিতঞ্জা না, 
দিতে*হ্যণ্ফল যে করের পরিমাণ ॥ 

যশোর ভক্তি ডোরে, 

বাধা রয়েছ ভিতরে, 

এ বন্ধন কেমন জানতে চাহ ভগবান। 

অথবা গ্রাকৃত-দশায়, 
মায়ার বন্ধন ফেঁউ না এড়ায়ঃ 

কিন্বা প্রকৃত্তির মান সব্বত্র সমান ॥ 

, ভালই হলো বাধষ্ট গেলে, 
বন্ধঙ্ন-য্াতন। বুর্িলে, 

জীবের তব-বন্ধনজ।জী। দেখে কীদক্ব প্রাণ। । 
কপ। আরো ধ্দ্ধি পাবে, 

' রঘুজে মন্টেপড়িবে, 
অনুতাগী পাগী,পঠবে শ্ীদ্ব পরিত্রাণ ॥ ৬৭ 

ঝিঝিট খম্থাজ আতা, 

কৃষ্ণ তোমার মহিমা কে জার্নে। 

ছেপে খেলার ছলেও দিলে জ্ঞান অজ্ঞাষট্দ 
পুতলীয় তুমিবধিলে, 

বকন্ত বুঝালে কৌশল, 
ফুল এই হি টির নিরীহ জনেখ 

*বৎদাহরে সংহা 

রর / ৯৭ 

| গোহুল্রেহলো,শ্রচার। 

হরি ঘারে রাখে ভার, তয়কি প্রাণে 

দৌরাত্ম্য*চুরি কি ক্ষতি, 
করিলে নাহি নিষ্কৃতি, 

জগং শাস্তারও শাস্তি, জানা'লে ভূষনে । 

» আঁরঞ& করিলে প্রচার, 

*বাধ্যতা মান্ত(এপিতর, 
উচিত এই প্রকার, থাকিয়। বন্ধনে ॥ 

| ভক্কেও দেখালে তুমি, 

এমনি ভক্তি-বাধ্য আঙ্গি, 

ত্বত্য,প্র, বন্ধু, স্বামী, জেনো ভক্তগণে » 

গ্রভে তুমি কিবা নও, 

৷ আত্মারো যে আত্মা হও, 
র রথুজেরে শরণ দাও, রাখ চরণে 1" ৬৮ 

| 

ৃ 
ৃ 
ৰ 
ৃ 

যমলীর্ঞন বৃস্তান্ত | 

কীর্তনীয় কামোদ--একতালা 

কুবের-সম্ভান, অতিরূপবান, 

মণিগ্রীব নল কুবর | 

যৌবনের সাথী, ধনমদে মাতি, 
| প্রগর্ব্বি্ নিরন্তর ॥ 

| একী উভদষে, সুর্য-মত্ত হয়ে, 
| নারীগণ"সহ মিঁলি। 

সরম ফেলিয়া, উল হইয়া, 
গঙ্গাজট্প করে কেলি। 

ভাগ্য-উপরোধ, আসিয়া নারদ, 
উপুনীত সেস্বমহ্য়। 

দেখি নারীগণ, পরিল বসন, 
সশক্ষিত শাপ-ভগ্টরে ॥ 

' দেখে মুনিবধধে, ছুই ধক্ষবরে, 



ও 

লজ্জা! ভয় নাজন্মিল।& 
নিয়তির প্রায়, উউয় ভ্রাতায়, 

অহঙ্কার উত্তেজিল ॥ ' 

বুঝিলা নারদ, এদের সম্পদ, 
দৃষ্টি-হানি করিয়াছে । 

মদের মন্ততা, নাশি মনুষ্যতা, 
ক্ষিপ্ত করি তুলিস্কাঙ্ছে ॥ 

এই ছুই জনে, কঠিন-শাসনে, 
একর! চাই সংশোধন । 

ইহা! বিচারিতৈ, অভিশাপ দিতে, 
“ চাহিল ধষির মন ॥ ৬৯ 

লাস এজ হত € 

'নারদের অভিপ্রায় । 

তোড়ী ভৈরবী-_-একতাল। 

ধনমদ প্রমাদ করে সর্বক্ষণ। 
এ মদে হয আত্মেত্তরি, ছুর্াত্মা, দুর্ভান॥ 
অন্য জীব হিৎস! করি, করে আত্মত্তরি, 

শরীর পোষণ। 

কিন্ত পোষে যেই দেহ, বুঝেছে কি কেহ, 
দেহের প্রয়োজন ॥ 

দেহ তারই বটে কিনা, তাহাই জানেনা, * 
অন্য দেহ কিগণন। রর 

দেহ জন্মে যাহা হ'তে” মিশ|য় তাহাতে, 
সেকি আত্মা, এমন ॥ 

তবে দেহের সুখ তরে, কেন ঠাপ ক'সে 

ভ্রমর ছুর্জন ? 
এইসদেহ ঘুচাইব, তকতবুঝাইব, 

রাখি মাত্র মল | 

শখত ভাগব্ভ। 

ধট-__আঁড়া 
ধন-মদে অন্ধ হ'লে, দারিদ্র্য $ধধ তাহার 
দরিদ্রত দেখা'য়ে দেয়,তার হই 

* . * শ্রেষ্টত1 সবার ॥ 
অঙ্গে কাটা ফুটেছে যাঁর, 

সে বোঝে বেদনা তাহার, 

সে ভাবিবে কীটা ফোটার, 

বেদনা নাহয় কাহার। 
নিরম্ন-দেহ ক্ষীণ ক্ষুধায়, 
ইন্জিয় মীরস হয়ে য়, | 
লোভ ছুরাশা শাস্তি পায়, 

« থাকেনা গর্বের অধিকার ॥ ৭১ 

লে তজটরল১ অপ 

গৌরী-_আড়া 
ধন হুছদ নহেরে তেমন, দারিদ্র্য যেমন। 
ধনে অইঙ্কার আনে, মন্ত করে মন ॥ 
ধনী আত্মস্থখে মু, বোঝোনা দুঃখির তত্ব 

আত্মজ্তরি জনে সত্ব থাকে ক্রি কখন? 
দ্রিডের ব্তি যেন, ্বরমতপস্টা হেন, 

তম«দোষ তারে কেন, করিবে ছুর্জন। 
সাধু যে সন্যাসী হয়, মানায় ভরিয়া নয়, 

' উদ্বাসীন মন*্লয় শ্রীহরি শরণ। 
এ সকল শিক্ষা পাঁয়, যর্দি সাহৃ-সঙ্গ হয 
হউক এই যক্রুদ্বয়, তারই নিদর্শন ॥ ৭২, 

এই বলিয়া নারদ ষক্ষণ্বয়কে “স্মাতাবাশঙ্ট 
টুর হও » এই অভিশার্প নিলেন 
তাহারাই এই খমলার্জুন। « 

কীর্ভনীয় মালব-_-একতালা 
এসে অক্ু নিব স্ুল অতিশয়, 

অন্রভেদী উচ্চতর ৫, 

চ] 



শশিতত ভাগৰড ২১ 

দেবধি-শাপজ, হ'য়েছে যমজ, 
তার অস্তর ॥ 

সে ঘর্তঁরে গলিঃ ঘাষ বনমল, 
_ উদখল না গলিল। 
ট/নিতে টানিতে, মূলের সহিনতে, 

৬ ছুই কৃক্ষ উপাড়িল ॥ 

সহস। তখন, দিল দরশন 

সুপুরুষ ছইজন . 
'যশে।দা তনয়ে, ্রণমি উভয়ে, 

করিল স্তবর্ম॥ ৭৬ 

চি 

দেবন্ষির অভিশপন্ূপ অনুগ্রহে যষক্ষদ্বয়ের 
জ্ঞান ও বিবেক জন্মিয়াছিল। তাহার1তক্কি- 
ভাবে কৃষ্ণকে স্তব ও এপ্রর্থনা করিল । 

.ঝিঝিট_-আড়া « 
প্রভো রমহযদন। | 

দেবধির কায পেলামু; খুচরণ দর্শন 
আমাদের বন্য যেন, 
তব গুণ কের কীর্তন, 

ককে এ ছুই, শ্রবণমহিমা শ্রবণ 

ও চরণ চিত্তিবে খন, 

কর করিটব পৃজৰ, 
কামার মূর্তিগ্সাধুজন, দেখিব নয়ন ॥ ৭৪ 

সুরট-৪একতালা 

দুরিতি-প্ললন”দুর্থভি-হর ; আমার এ ধৃত 

হ্র। 
ইলা কাতর, করেছি &তামায় নির্ভর ॥ 

এমন জ্ঞান নষ্ট, নত হতে পারি 
তএমন ্ক্টি নাই, তোমা তুষ্ট করি, 

তোমার তত্র ও জানিনা, শ্রীহরি, 
আমি মু পামর। 

কেবল তোমারঞ্নাম, গুপ, ক'রে শ্রবণ, 

করেছি তোমারে আত্ম সমর্পণ, 
বিশ্বাসে ভরমা করি অনুক্ষণ, 

'ত্োয়ার দয়ার উপর ॥ 

ভ্ীনতো সকলি,থাকি হুদয়েতে, 
অসাধ্য-সাধন হয়না আমা হ'তে, 
তাতিই কি পতিত রব সংসারেতে, 

বদ্ধ হ'য়েনিরস্তর। * *? 

সংসারে বিরক্ত পাপাত্বাও ভয়ে, 
শরণ নিলে ক্ষমা কর সদয় হ'য়ে, 

পতিত পাঁবন খ্যাতি লোকালয়ে, 
রঘুজে করুণা কর ॥ ৭৫. 

৫ উরি টকিতেডি 

হুরট-_-একতালা * 
কাতরে করুণাকর জগন্নাথ! আর ছুখ সহেনা 

অশেষ ফাতনায় আর ধৈর্য থাকেন! | 

সংসারের ব্যাপার ভেবে মোহ পায়, 

বাহ্বান্তরে বদ্ধ করেছে মায়ায়, 

আছ ষেন কার ক্রীতদামপ্রায়, 
হতাশের দশা ভাবনা । 

বাল্যাদি অবস্থ! আপনি এলো গেল, 

করলাম বরছি,করবো কর্ম অনর্গল, 

মনের ঝ্ান্তি নাই দেহ শ্রাস্ত হলো, 
ম'লেও শাস্তি হবেনা & 

»্সাপনার বলতে নাই দেহই নয় আমান, 
বাহিরে লোকারণ্য ভিতয়ে আধার, 

কেবল একমাস্ত তুমিইআগ্ুলজর, ৰ 
ক তোম্কার তত্বও মেলেনা । * 



২ 

ভেবে কেমন ব্যাকুল রঘুজ কি কবে, 
তুমি অন্তর্ধামী জান, কেন তবে, 

হুর্গাতি ঘোচেলা ॥ ৭৬. 

কৃষ্ধের অনুগ্রহ বাক্য ' 

সুরট-একতালা' 

কুবের তনয়, কুবুদ্ধিরে জয়, করেছ ভাগ্য 
বলে। 

সাধু সঙ্গ ফলে, অধঃপাত অনুকূলে ॥ 
নারদের শাপ নহে, সেই বরে, 
ছরিত দূরিত হলো একেবারে, | 
সাক্ষাৎ করিতে পাইলে আমারে, | 

সহসা কৃতার্থ হ'লে। 
যাহারা আমারে করে, দরশন, | 
তাদের থাকেন। সংসার-বন্ধন, 
আ'মাহত প্রীতি হয়েছে এখন, 

প্রীতিতে হুকৃতি ফলো। র 
এই কথা বলিয়া ভশবান সেই ফক্ষদ্বমকে ৰ 
বিদাত করিলেন | রে 

র 
ৃ 

৭৭ 

হি উউালিতী 

সপ্তম অধ্যায়। 
শ্রীকষ্ণ কর্ত. ক ঘমলঃুভুন বৃক্ষ উৎপাটন ও* 

তাহা হইতে ছ্ই হাপুরুষের নির্গমন বৃত্তান্ত 
প্রচার হইলে, ইহা কোন ভেটতিক উৎপাত 
এই ভাবির গোপ*গোপী সকলে স্থির করি- 
লেন গোকুলে নিত্য শিতয উৎপ্মীতহইতেঙ্ছে 
অতএব এই স্থান যাগ করিয়া বৃল্াবন, 
নামক খুনে বাজ করেব * 

গত ভাগবত । 

অনন্ত কাল,এই ভাতুর থাকতে হবে, | হরট-একতালা 

গোকুল রক্ষা করুন, অরুলকাওারী 

গৌকুল টাদ লয়ে, 'গোকুল ছেড়ে যাই। 

* গপণে প্রকাশ পুর্ণভধাকর, 
রাঁহকেতু আদি লোভ করে তাই। 

কাছে ছেলে রেখেও সোয়ান্তি পাই না, 
মায়া কারে হরে লইল পৃতনা, 

মাচার আত্ভীলে, শকটের তলে, 
ভূতে ত্যক্ত কৃত্ধে যেখানেই শোয়াই।, 
ভাব তৃণাবর্তের ভূতুড়ে কারখানা, 

এমনি পেঁচোয় পেলে কিছুতেই ছাড়েনা, 

* যমলার্জুনে, বেধেছিল বলে, 
প্রেতনীর হাত হ'তে ছেলে পাই ॥ 

* পিষে বৃন্দাবন, কিন্ব। অন্ত বন, 

বনদেবতার লুইগে শরণ, 
এঁধানে থাকিলে হাপুতির ধন, 

বাচিবে বিশ্বাস নাই। . 
কাধ নাই ক্ষেত বাড়ী, ঘবর। ধন, ' 
, কেঁচে থাকুকু মোর গোপাল গোধন, 

ক্ষুধা তুষ্ঠু হরে শ্রীমুখু চুদ্বন, 
শ্রীমুধ দেখা বই কিছুই ন] চাই ॥ ৭৮ 

গোপগোপীদের বৃন্দাবন গমন কালে যংই্ডে 

যাইতে চরম খাত্রার কথা কাহারও মঙ্গে। 
হইলে, তিনি বলিলেন । 
৭.৭. শিস্ু-_পোস্ত 
আবার যেতে হবে কোথায় ভা জানিন!। 
মনের মত স্থান রয়েছে কি জানি যেকে 

দেয় কিনা"! 
বসত কালেরঞ্আধকারে, 

রেখেছে ভ্রীতদাস ধরে, 



যে দোষী শ্বাসনকর্তীকে তাহারই শস্া, । 
. শাহারই বন্ধন তয়, নির্দোষের কোন তয় 

হয়না, গ্রে কাহাক্্ঃ তয় করেনা, এই 

পিত ভাগবত । 

পঠাইবে কোথায় ধারে, 

এই ভয়েই ভেবে কাচিনা। 

কাধের মীচুষ বে ভার অসুখ," 

অকর্ধারই সংসারে নুখ, 
কপালে কম্মতোগের হখ, 

কতই «যে বুঝতে পারিনা ॥ 
ঘঘুজ তো যাত্রা ক'রে, 
বসেছে ইঞ্দেব ল্ম'রে, 

মায়া মোহ (তোমরা সরে, , 

সাও এধন*পেছু ডেকন।। 

বড়ই ভন্ত ইয়েছে মনের, 
ভরস! কেবল ইউদেবের, 
তার আশ্রয়ে আছি কালের 

হাত হ'তে কি ত্রাণ পাবনা ॥ ৭৯ 
: শাঙ্গাী 

তাবিয়া বলিলেন। ও 

ওমন তুইতো আমায় ফিরে ঘুরে আনিস 
বাউলের সুর-_একতালাই 

বু হেখকসি। 

নইলে ত্রাণ গ্লাবার শ্লীই কি উপায়। 
ভগবানের দয়া এত, হষ্টুীলে শরণ গত, 
. হুম্ীপাকের পাও ত্রাণ পায়। 

কেবলমাত্র নাম ক'রে শুনে তো পা্গী ভরে, 

"মাসি অনুগত দন, ওরে মনকে 
নহি ভক্তি হীন/ * 

তবু কেন বাধ্য আস*যাওয়ায় | 

উি টরাশর অত, নী নাহি ব্রিতি, 
মহাল্দতী আসক্ত মায়ায় । 

চেষ্ট! নাইন শাস্তি গাধার, 

কর্খক্ষয় হবেনা তোষার, 
হয়না জন্ম মৃত্যুষ্ভয়, জ্ঞোন্হয়) 

প্রভুর পর্দাশ্রয়,' 
নয়েও ছুটে বেড়াও যেথায় সেথায় ॥ 

স্থির হও,ধৈধ্য ধর,মায়ারমোহ ত্যাগ কর 

* থেকনা আর টংসার-চিত্তায়। 
মুক্তিদাতার শরণ লয়ে, 

পড়ে থাক তারই হয়ে, , 
অহঙ্কারে বিসজ্জিয়ে, (কথা রাখরে) 

আ'পনারেও ভুলিয়ে, | 

থাক 18, ঘুচাও এ দায় ॥ ৮০ 

বাউলের সুর-_-খেমট। " 

মন.তোমারে করি মানা । 

আর কাষ বাড়াইওনা, বাড়াইওন। 
আনাগ্রনা।॥ ৯ ৯ 

চ্োোমার যাঁ ভোগের বিষ্য়, 

ভে।গ করে সে সমুদয়, 

কেন কর পুনরায়, ভূক্ত-তোগগ বাসন!। 
যা নাই তোমার, অন্যের দেখে পরে, 

পাবার বাসনা রেখন! ধ'রে, 
রিপু ইর্জিয়গণের, কোন কাষের 
| ধর্বাজ রেখলা॥ 

কণ্দুফল চেনা আর, 
পুণ্য পাপ ভোগের ব্যাপার, 

শৃঙ্খল লোহা সোগাার, উভয়েই াতনা। 
আরু স্মরণ রেখ মরণকালে। ৪ 
েন্ থেকনা মায়ার আড়ালে, 

রঘজের ইষ্ট দেবের, পর্বয্েবশ্যান 
ছেড়নী ॥ ৮ 



মুলক্ান-_ম়া | কর্মভে!গের মাঙ্গ কর). ৭ 

আর তুমি যেওনা মন, যখন তখন | রদুজ তোমার মর, আমর কর ঠায় ॥ ৮৩ 
যেথায় প্দখায়। | 

জান 'মনায়ান্ত মৃত্যু, ছুঃসাধ্য বিমুক্তির র এই সেল কথা রুল কোন ভগবদ্দাদ 

উপায় ॥ | র্ বলিলেন। 

রস্তত থাকা হবেনা, মৃত্যু তাতো বুঝবেন? ূ বিভাস__আর্ডী * 
যাবার সময় ক্লাষ মিটবেনা,* সংসারে বিরক্ত হ'লে মুক্তিতে, বাসনা । 
কাধ না সেরে কে ত্রাণ পায়? ভক্তিহীনের মুক্কিই ভাল, নতুবা যাতন। ॥ 

শুনেছ তো মৃত্যুসময়, নহে তক্তিহীন মনন, প্রভ্য সেবা-পরায়ণ। 
_ যারণমন যেমন ভাবে রয়, ভক্কের যে কি আকিঞ্চন,€নাহি'তার ধারণা 

জন্মাস্তরে সেই দ্রশাই হয়, ভক্তিবাধ্য ভগবান,ভূক্তর হয় জার স্থান 

তাই সতর্ক করি তোমায় ॥ প্র সত্যের প্রাণের প্রাণ, কি তাৰ ভাবনা 
এখনকার কাষ হরি স্মরণ, ূ ভক্তের হুদে প্রভু জাগে, 
'লওয়া তার চরণে শরণ, | * সে কেননা মুক্তি মাগে, 

করা তায় আত্ম-সমর্পপ, রঘুজের কি ভাল লাশে, বিন! উপাসনা ॥৮ 
বধুজের উদ্ধারের আশায় ॥ ৮২ % ৃ 

হরি বিভান-আড়া 

ভক্তিহীন সাধকে কর বিমুক্কি ৭।সল। ৷ 

সিন্ধু তৈরবী--আড়া * [ জীগ্রতে কি সুখ নাই তাই, হবঘুণ্তি কামন। 
শু মন বৈরাগা বিনা, মুক্তি কেবা পায়" এ সংসার সাধনার স্থান, 

যোগে, যাগে, তপে, জপে, সভক্তি-পুজায় ॥ ॥. যদি হ'তে ভক্তিম্বান, 

প্রকৃতির অধীনে থাকে, | পেয়ে অল্প আমু প্রাণ, ত্বপ্তি হতোল' 
ভোগ-বাসনা বাকি রাখি, « ্ এ শরীর সাধনার হার, 

মহাযোগী হ'লেও সের্ণক, পরিত্রাণ পায়? 1 গুপ-শ্রথণ্নীদি করায়, +*... 
ভাল মন্ন বাহা"যা। হয, , নইলে মুক্তি ভক্তির উপায়, কিছুই,হয়লা ॥ 
চিত্তে তার চিত্র গুপগুধ্রষ, «  এথেদ মেটেনা মানস- 

এরেই সেইচিত্র্ধ নয়,যে কর্ম ভোগায়॥ | *' দাসত্ব করি বাসনায়। ৭ 
| পাপ পুণ্য হুর্মআদিতে, রি প্রবর্তন! মুক্তি সেবার, ভক্তির উত্তজনা | 

হবে বাসনা! ত্যাজিতে, « অদেহে গী দেহ ধ'রে, 
নানর্্টপস্থতে বৈরাগ্যের উপায়। রে ভক্তে প্রঃ গদেবা.করে, 

" এক্সপে বৈরাগ্য ধর, 4 ৷ কি সাগতি এর উপরে, রদৃরজ জানেনা ৮৫ 



গীত ভাবত। ২৫ 

[গিয়া -তিওট । 

মুজি বন্ধ্য! স্বীয় ভক্তের আশ পরবেন । 

কুধার আস্বাদন সুধা হ'য়ে পাবেনা ॥ , 
প্রভু মোর প্রিয়জন, তাহারেই প্রয়োজন, 

সে ধনে ধনী হব কামনা। 

পেলেন্ছদয়ে ধারে, দেখবো নয়ন ভরে, 

মাধুধ্য আশ্বাপ্দিধ বামন] ॥ 

তারঞপ্রেমে মত্ত হব, আজ্মদিয়ে পুজিব, 

*৬ জবার কক্ধ সাধঞ্জধায়ওনাসেনা। 

বদুজের-কারমুনা! এই, তোমার সে কামনা নাই, 
নিষ্ধাম দকপ্কাহুদত্ধ বোঝেনা ॥ ৮৬ 

পশুপদ্ষীপস্ব, ঝরি কলরব, 
যেন,কেনে বেচে তায় ॥ 

রাম কৃষঃ আসি, বৃন্দাধনধাসী, . 
' স্ছইবে আগে কি জানি, 

বিধি বিচারিয়ে, বাজার বসায়ে, 

“৪ রাখিয্াছে অনুমামি | 
বৃন্দাবন শোভা,অতি মনোলোভা, 

সুখী কৃষ্ণ বলরাম । 
সঙ্গিগণ সনে; পুলিনে কাননে, * 

ভ্রীড়া করে বিশ্রাম ॥ ৮৭ 

প্রাভাতিক | 
১ বিভাস-_কাওয়ালী . 
অফ অধ্যায় । ভাব জঙগ্গদীশ্বর জগতজীবন, 

বৃন্দাবন ৰঁ জগজ্জনকজননী জগপাতা । 
জগ্তের ভারহ্ারী, জগ ২উজ্জ্ুলকা রী, 

*ফীর্তনীয় ভৈরত্তী__লোফ। জগস্থিহারী, জগহ্যািই, সংহর্ত ॥ 

আবে 4গাবর্ধীন/*ঘেরিয়াছে বন, জগদগ,রু মান্য, জগষ্শরণ্য, 
... অধন বর্ন নয়। জগংশাস্তা, জগজ্জন-পরিভ্রাতা | 
হেন শেভাময়, ঘেন মনে হজ্জ, জগগ্ন্ধুবর, জগংপুজ্যবর, 

প্রকৃর্তির এ আলয় জগহসর্ধন্ব, জগৎপরমাত্মা | 
যেন চারি ভিত, স্লোদরা হিতে, জগজ্ের প্রিয়জন, জগদদলভ ধন, 

শোভা করিতেছে কেলি। জগতের প্রার্থন্টীয়, প্রাপ্য, পূর্ণাত্বা । 

যেমূন্পিতায়, বেড়িত্বা1*খেলায়, রঘুজ উল্লাসে, ইরিগুণ ভাসে, 

*.* ভগিনী ভুঁগিনঈ মলি | হরি এই জগতে সান, জ্ঞেয়, জ্ঞাত ॥ ৮৮ 
ঘপ ধপু করে, গুলিননিয়রে, 
৬ ২ ধঙ্গ ঢালা । জলি | 

অচল পানতিয়া, ধেন মা শুইয়া, | ৯ ললিত্ব-৮আড। - 
, দেখে ম্রেয়েদের খেলা উঠ উঠ অনুরাজ! ভানু আসিছে' 
টুল ফুল ধর, ফ্ষগ্াতা-শারি, * ূ " *. * উউ্দনাচলে 
যেজেছে আপন প্রায় ৮ নতি প্ কলরব উঠেছে বিহগদল্ে 



২৬ গীত ভাঁগবর্ত। 

অবিলশ্ে ্র্ভাকর, স্কখিবে গগণোপর, নলের নিকট যশোঁদা-কর্তক 

সনাথ হ'য়ে খেচর, উপেক্ষিবে ভুমণডলে , আশ্চর্য্য কথন 
অতুল্য মাহাত্ম্য ধার, 'সবেনা তার প্রজার, 
তুচ্ছকথ যার তার, তাই আমরা ছাকি ফৌগিয়া ভৈরব--একতাল! 

সকলে ॥ এস এস দেখ দেখ ব্রজেখর, 

বাসনা এই একাস্ত, না উদ্দিতে দিনৃকাস্ত কত কি দেখেছ ভুবন-তিতর,* 

দেখে হৌক েচরে ভ্রান্ত, নীলমপি হেন পরমসন্দর; 
কে কান্ত ব্রজমগ্ডলে ॥ ৮৯ ছেলে মেনে কারও হয়নি কখন । 

নলরতনে কেবী জ্যোতি, , 
ৃ ৃ এ নীলরতনে অশেষ স্কঃরতি, 

শোদার উক্ত প্রাভাতিক । যাই মনে ক'রে চাই ঞ্র প্রতি, 
ললিত-_আড়া, তাই এই, এই দেখেছি এখন ॥ 

এখনও উঠনাই গোপাল, চতুর্ভজ হরি করিনু স্মরণ, 
' সারা হলো মাখন তোলা । চেয়ে দেখি কোলে তারই মতন, 
বেল! হ'লে জুতার যাবে, ভাবিলাম শিবদ্ভুতভাবন, 

এস এস খাও এইবেলা ॥ দ্বখিলাম কোলে করিয়া! শয়ন । 
উঠেছে ব পাছার ছেলে, বড় ইচ্ছা, করি কালী দরশম, 
শুনতে পাওনাই কোলাহল, পেলাম কোষ! হৃদয়ের ধন, 
প্রীদাম ডাকছে সাঙ্গাত ব'লে, গে দিনেশ চতুরানন, 

উঠ বাপ. হলো সকালা । ,একে একে দেখে জুড়াল নয়ন ॥ 
পীতধড়। খুলে গেছে, আর যা দেখেছি নহে বুরাবার, 

মাথার চূড়া এলায়েছে, মুখের ভিত্তরে বাকি নাহি আর, 
পরায়ে দিই এস কাছে, ৃঁ এ হেন বিশ্বের অনস্তব্যাপার,* , 
,দেজে কুজে,ফর খ্রেলা ॥ সকরি হতেছে বাজখরু মতন. 

বাছুর গুলে স্বাসূছে খেয়ে, ডরাইয়া! মরি ভাবিয়া স্বপন; »,. 
আদর কর ওদের নিয়ে, “ছেলে কীঁদে শুনি বুঝি সচেতন, 
স্কামিও মাই মাই দিয়ে, থাকিলে নিকটে দেখিতে ৰেমন; 
বাসিফাধ নৃঃ়েছে মেল্া। ,. আবার দেখিলে ভ্নকিক তধন।॥ ৯১ 

হীন, টনি 
একদিন কৃ্ণ একঞ্জলি থান্য দিয়া ফল- 

বিজ্রয়িশীর নিকটে ফল ক্রয়র্করিলেন; ফল 



শত ভগবত । 

বিক্রুত্বিনী কৃষ্ণের করদ্বয় ফলে পূর্ণ করিয়া 
দিল, ভাণও রত্বে পূর্ণ হইল, ইহা 
দেখিয়া কহিল | 

বিঝিট--আড়া 
€কে গো! ভাগ্যবতি ! তুমি/ ফলের কর্তীয় ফল 

বেচিলে ? 

চেয়ে দেখ.ছোটছেলে, কি দিতে কি মূল্য 

্ দিলে | 
আমিও ধ্দোকান পেতেছি, 

এই,ক্রেআয় বেচবো ভেবেছি, 
প্রচুর ফল ল্য়ে এসেছি 

এরি হাতে দিব ঢেলে 

যে মুল্য দ্রিলে তোমারে, 
তো তুচ্ছ দেয় সবারে। 

আমারেও বাস্তবে বারে, কত কি দিতে 
পু টাহিলে ॥ 

. এবার আর কিছুই লবনা, 
বিনা মূল্যেও ছেচিবনা, 

এ ছেলে বড়ই সেয়ানা/ 
' মুন বোঝো মাভুষ, দেখিলে। 

"অন বুঝ্ধেগ্কাছে না এলে, 

উদ্দেশে ফিল দিক ফেলে, 
, রঘুজের হত্দে আসিল, 

ূ ৪ লব মাথায় তুলে॥ ৯২ 

পরিচয় 
বঞ্উলেনর হুয়-_একগালা 

কাজি আয় বমসালি! ডোর নু খেলি, |, 

| ধাঞল্দাই ॥ 

* রি জিত বিচার করবে বাই ॥ 

তন 

নিতুই কত (ধলা খেলি, শেষে চুলোচুলী, 
মিখ্যাবাদর বল হেরে হারিনাই। 

সে দিন শুবলসহ্ছিতে, হারিলে কুস্তিতে, 

একাএকী নয় দেখেছে সবাই ॥ 
আপনি চড়ি পরের কাধে, পায় ধর ছেঁদে, 

, অদ্টেব্ু বেলা কেন ম'রে পড় ভাই ? 

কেছ গাছে যদি চূ়্ে, ফেল গাছ নেড়ে, 
' তোমারে ফেলিতে আমর] ডরাই ॥ 

সবাই জল কেলি করে, তুমি ডুবাও ধা'রে, 
আপনি ভবে পলাও খুজিয়ে না পাই 

অন্যের ফল চেয়ে খাও, চাইলে আবাটি দাও, 
বড় চতুরালি তোমার কানাই ॥ 

ছোট ছেলের তরাসে, কাছে নাহি আসে, 
চিম্টিয়ে কাদাও মায়! দয়! নাই । 

এবন দাদার সাক্ষাতে, আমাদের সাথে, 

খেল দেখি, দেখি হারি কি হারাই ॥৯৩ * 

০ সেজে ঙীঁ 

| সান্ধ্য আরাত্রিক সময়ে ভক্তের গীত। 

পুরবী--একতালা 
বৃন্দাবন চন্্রে নীলনলিনী-রুপ, 

৪ ঝলমল করে। 

বাড়ায়েছে আরও শোভ। অলঙ্কর, 

* চিকুরের -চুড়] গীতান্বরে ॥ 

হাসিমাখামুখ অতি নিরমল, * 
বাস্তকের ছ্ধাধ চল, 

হোলিতেপ্ছুপিতে, দুরিতে ফিরিতে, 
নুপুর বাজে চরণোঁপরে 

খাইতে খাইতে সর ননী, 
ধেলিছেন নীঞ্লামণ্, 

এই.লীলামঞ তুর শ্বরীপ, _ 
, ব্রঘুজ-ছাদয়ে নিয়ত বিহরে । ১৪, 
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নবম-অধ্যায় | রাখালদের শক্তি । 

ক্রমে রাখালী করিবার সমস হইলে রাম ও 

কৃষ্ণ ছোট ছোট গো-বস 'লইয়া চরাইতে 
আরম্ভ করিলেন। একদিন রাম ও কঞ্জের * 

গা যাত্রা! দর্শনার্থিগণ বলিত্কে লাগিলেন ? 

চড়া। 

আজি যেন বাধা দিওনা, 
তঁবে আমর কেউ ষাবনা, + 

নন রে ধেন্ুগণ কবল করবেনা কানুবিহনে । 
বাঝিট-একতাল্া « এ 

টি হ্বও'যে স্বর, কলি-যধার দিলা 

কষ্ণের গোষ্ঠ-ষাত্র! দেখবেন। কি আর। যদি সি কারে মানা, 

ব্যস্ত কি কারণ, হ'লে প্রয়োজন, সে অসুখ প্রাণে সবেনা, 

' বিলম্ব এমন, হয়না কাহার ॥ কুধু আমরা নইগো আথী এতে ।' 

পরবশ যেই, কি অসুখী সেই, তোর কানাইরে দেখিঝীর জাশে। 
অনুরোধ রাখা, ঘটেন! তাহার । কত লোক দায় পাশে, 

সময়ের বশ, গতি-অনলস, আশা ভঙ্গে দুখ পাবে মনেতে ॥ 

পুর্ব্বাহ্ করাতে বেগ অনিবার ॥ ৯৫ (অন্থখ দিতে নাই দিতে নাই)'ওগো কারে 

মন্) 

গোষ্ঠকীর্ভন, রাখলিদের উক্তি, ধুঘ! যথারাগ-__লোফা, 

* যথারাগ-তিওট র 

যশোদে রা তোর কানাইবে বিদায়, মা তোর কান্ট বিনে রইতে নারি । 

বেলা হয় যাই গোচারণে বনে। এ ধন তোর যেয্ন তেমন, সারি ॥ 

রাখালগণে গোপালসনে, নইকে ননীরপুততপি, বনে যেতে কি বলি, 

চেয়ে কানুর মুখ পানে, €রে না দেখলে রঃ ঝুরে মরি ॥ 

দাঁড়ায় ত দেখগো, আয়র্গ। ৭ * গোপাল, গোপালেখ্ যে ভালবাসে । 
বিলদজারানালাজা ত্র রুতনে ॥. ওরা খেতে ধেতেও,দেখে প্রতিগ্রাসে ॥ 

. যশোদারু' উত্তি, আমর! ঘুমায়ে থাকি কি মুদি আখি, 

*খাচ্ছ।, দেখি কাাইয়ে বাজাচ্ছে লাশী ॥ €' 

ওরে বাছা এই সব ছুধেত গোগালে, ভোলবাসার জিসিহ! এমন আর এ 

গেঠে দিতয়ংভয়ে কাপে মন। রা 
« কানু বই তোরা যাবিধে, । যু রাঈ-_দোঠকি 

রয়না কানু তোদের বিলে; তুইতো! জানিসনে যশোদে! , 

খসতিই*যেতে 'দিইরে বনে, তোরু এই কানাই প্র আমাদের কেমন ধন 
“নিতুই সারাদিন্রে মতন ॥ রর তেমন দররুনবনে, কেবল,কানুত্র গুণ 
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আমরা দুঃখ তাবিনে, শূন্তপ্রাণ রহিলাম ব্রে অন্তরে ॥ 
ও মুখ(্দেখলেই ছুঃখ হয় নিবারণ ॥ (দেখিস রাবিতে যঞ্ঠনে তোর ভা ই হটে) 
যখন দৃ্র থাকি, ক্কুধায় ক্মাধটর দেখি, দেশ বরাড়ী--ঝাপতাল 

»7. কাছুঝলেডাকি, ৪ « দুরবনে যেওন! বাপরে, 

ক্ষুধা! রয়না, যেন স্ুধার পাই অচস্কাদন ॥ _শিও সবে ভয় পাবে। 
তনু স্ত্রী নয় কানু পরাণের পরাণ) বর নিকটে নিকটে থেকো 

; যথারাগ-_-লোঁফা রা সঙ্কটে,সংবাদ দিবে ॥ 

তোর কি ভয় হয় দিতে গ্োচারণে ছায়া দেখে বসো, 

*বনে সদাই, ভয় ভাই ভেবে মনে ? তপন তাপে তপ্ত হইওনারে । 
" কিসের ভয় ক্লারে”যে অন্থুরে মারে, এই নে নবনী ধরবে, 

তার তরে ভয় তোর অকারণে। থেও ক্ষুধা সইওনারে । 

(ওগো ওগো! রাবী, মিছে করিসনে ভয়) (যা বলিলাম ভুলনারে) 
১ 

যথারাগ--লোফা রাধালদের ব্যস্ততা চড়া, 
মাগো! কিকিং বুঝা'য়ে মনে। লো ওইকারাই রা, 

কষে যেতে বল? ঘাই গোচারণে। ইতি ভিিত 

কি বসার রে বেছুর সারে কে এলো কে আসেনাই ভাই, 
কেমন শোভা হয় দেখগো নয়নে । টি নিজিজাতিত 

“যুশোদার্উক্তি। 
আলেয়া__কাটাদশকোশী * পু ্ 

কাল ভাল ন্ট, ভাই ভয়জয়, মনে। | * যশোদার উক্তি প্রার্থনা । 

(গোচারঞ্জে কে ন্ যায়রে) * বাগেশ্বরী- আড়া 

(বিপদ হতেই অ[ুমার হয়রে)  বনদেবি! মাগো! তরস। তোমার দয়াতে। 
(কত বিপদ হলো! গেলো) . দেখোঁম! রেখো যত্নে, শরথ!গতে ॥ 
(কখন কি হয় কেনাধ্জানে) | অবোধ বাঁক সারে, 

যথারাগ-একটরালা সমর্পিপাম মী তোমারে, 
বাপ বঙাইবে তুই বড় ছেলে, * ; রক্ষা করো দয়! ক'রে, ষ্কুট হ'তে। ৯৭ 
হাত ধু'রে নে গোপালে? « ্ুখালগণ বলে উপশ্ডু'হইলে,কংস খরিত 
.» ভরসা কেবল আম্মুর তোরে । এক অন্ন রম ও কৃষাঁকে মারিবার ইচ্ছায় 

* বোঝেনা ক্কেউ কুকীনরূপে, *বংসদের মধ্যে 'মায়াবৎম হইয়া, প্রবেশ 

' প্রাণ তলা তোর হাতে সপে, করিল। কৃষ্ণ, তাহাকে চিনিতেঞ পারিয়া 



১, 

বিনাশ করিলে ছিতীয় অনু বৃহৎ বকরূপ 

ধারণকরিয়া আদিল | 

করিয়া কল্পনা কহিল--* 

সিন্ু-_জং 

তাহাকে লক্ষ্য 

যেজন হিৎসা-প্রিক় তার কি, প্রাণও প্রিয় নয়! 

ভালবাস! যার সনে, প্রাণাধিক সৈ নিয় ॥ 

কিম্বা সবাই ধারে ভরে, 

প্রাণও তারে ভষ করে, 
কিম্বা তার জগৎ অপ্রিয়, 

প্াণতো জগ্গ ং'ছাড়া নয়। 
দেখলি কৃষ্ণের বীরপনা, 

সুদ্ধে তায় কেহই পার্নেনা, 

ব্সামুর এলে। আর মলো, 

বকাস্থর তোর নাই কি ভয়? ৯৮ 
বকান্থুরকেও বিনাশ করিয়া সেদিন কৃষঃ 

' গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

আউল 

দশম অধ্যায়। 
কীর্তনীয় সিশ্ছুড়া-_একতাল! 

আজি ভোরে উঠি শ্যামরায়। 

কি জানি কি খেল! খেপিবার আশ, 

সন্গিগণে ডাকি করিলা প্রকাশ, 

“ বাপিনে ফাকা হবে প্রাতরাশ, 
সঙ্গে না লব দাদি” ॥ 

'আছিলু যে ক্রিছু খাবার যাহার, 

,সাজাইরা লয় ছেটি ছোট গ্তার, 
কাধে ভার, হারে পাচনি সবার, 

. গ্রিন রেখ, কষ্টতেলে। 

কেছু দুটি কেহ টি গু যায, 

গীত ভগবত । 

বাছুরের পাল দড় বড়ি ধায়, 
যছুপতি হয়ে দলপতি 

'বাশী বাজাইয়া চলে | 
, বন্দে প্রবেশিয়া খেলা যুড়িদিল, 

বুড়াবুড়ী থেলা খানিক খেলিল, 

কেহ গাছে চড়ি হুলিতে লাগিল, 

কেহ ছুটাছুটী করে। 
কেহ বাদরের লেজ ধরি টানে, 

কেহ তারই মত হয় তারই ২ সনে, 
মরাল হিতে চলে+কোন জনে, 

কেহ ভেক-ভেক ধরে] | 

কেহ পারে কিনা দেখিল চলিয়া, 
উডটীন পক্ষীর ছায় মাড়া ইয়া, 

, কেহবা আপন সায়ায় লইয়া, 
থেলিতে হইলু রত । 

কেন্ছ প্রতিধ্বনি প্রতি ধমকায়, 

কেহ কোকিলের স্বরে ভেংচায়, : 
কেহ শি বেহ, বাশরী বাজায়, ' 

কেন্তু গায় ডঁ মত॥ *১৯ 

কল্পনার কবিত্ব 

. ছায়নট-_আঁড়া, 
হেরি হরির ঝাল্য বিহার । 
মনে হয় শৈক্ষিত যেন পূর্বাসংস্কার ? 

মাতা পিড়া, পিতামহ, গুরু) ইঞ্ট, সবই মহ 

এইু ভাবে অহরহ/থাকা যায়না আর। 
ষখন বিরক্তি ধরে, 

হয়ে আসি এমনি কারে, 

অকপট ছেলের ভিতরে, খেলেন বার বার॥ 
মুর্তিষান হবে শ্রবার, 
প্রয়োজন দেখা দেব্বর্, 
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নতুব! সাঙ্গী , সঙ্গে এ প্রকার ? 
ধাহাক্ট স্বরূপ ছুর্ভের, 
মায়া রূপই পরমধেয়, 
তিনি যার স্পর্শনীয় 
কি ভাগ্য তাহার ১০০. 

কীর্ত্বনীম্ব মালব_-একতাল। 

কুষ্চসখাগণে, হরধিজসনে, 

* নাচিছে $ধলিছে যেথা ও 
তাদের নিয়তি, তাদের সংহতি, 

খেলিততে আইল সেথ! ॥ 
নিদারুণ ভ্র,র, নাম অধাহ্র, 

গ্রামিতে রাখালদলে । 
পর্ববত-আ[কৃতি, সর্পের মুরতি, - 

ধরি আসে সেই স্থলে" 
দেখি সর্পাকার, রাখাল সবার, 

' ভ্রাস্তি উপজিল ঞ্ই। 
'ধরি ্ পাকার, হতুলী অবতার, 

এ বনদেবতা ষেই ॥ * প্র 
এ,খকি আমা সম্ভব, খাইয়। ফেব্রিবে? 
' আমরা তে মরিব না | 

যে কেহ হিংসিবে, ক বিনাশিবে)” 

*মোদের নাঁহি ভাইনা ॥ 
এই কথুণিকহি, কৃষ্ণ-মুখণ্চাহি, 
হাসিয়া যত বালক্তে। * 

করতালি দিয়া, গাচিয়া নাচিয়া, 
* প্রবেশে সর্পের মুঝে॥ ১০১ 

কল্পনার অনুমান । * 
» বসন্তবাহার-_তেতাঁলা 

কষ! বুঝাঢোল  ইচনয তোমার * 
স্বাপনি অগ্ঠথা কর নিয়তি- ব্যাপার ॥ 

. হ্ীড়ার্ষে মব দেখিলে, 
অর গ্রাসে, গোপালে, 

তবু তারে উপেক্ষিলে, কারণ কি তার ? 
ভবিতব্য যার যাহা, 

*স্ফল হউক তাহা, 

অধরা তৌমার ইহা, পোষক ইচ্ছ।র॥ 
এদের শরির সব, 

নৃতন করিয়া লব, 
যাদের সহ-ভোজী হব,শুদ্ধি চাই সবারু॥০২ 

অঘাস্নর বধ। 

কাঙ্গাংড়া-_কাওয়ালী 

তাগ্যমৃত্যু উভয়েরই রাখিয়া সম্মান! 
স্বজনেবাচায়ে ক হরিলেন অহরের প্রাণ। 

অস্ুরৈ যে তেজ ছিল, 
কৃষ্ণ চরণে মিশিল, 

ফিরে এলে। মৃতসঙ্গিগণের পরাণ; 
আনন্দেতে দেববৃন্দ পূজে ভগবান। 

শ্রীকৃষ্ণ অন্ভুতকর্ম্া 

"” দেখিয়া বিস্মিত ত্রচ্ষা, 

ইচ্ছিল& করিতে কৃষ্ণের গ,ঢুতত্বানু- 
সন্ধান ॥ ১০৩ 

কল্পমার বিশ্বাস | * 
ভালেয়---তেতাল৷ 

শ. মন! দেখিলে কি অদ্ভুত হলো ঘটন। 
অদ্বা্থুরমোচন। - 

ক্তগবানের সারপা বধূর নহেতো প্রাপ্য 
ইচ্ছা ময্ের*ইচ্ছাতেই হয় অসাধ্য সন! 

প্র্যাদাদিতক্তগণৈর ছদয়ে 

যে প্রভুর কপ্সিতঁমূন্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়ে, 



শু২ খত ভাগবত । 

প্রদান করেছে পরমগতি, 
অন্যভক্তেও তাতেই করে ভকতি, 

- স্বঘ্বং ভগবান কৃষ্ঃ) 

হলেন যাঁর দেহে প্রবিষ্ট)" 

সৈ কেননা মুক্ত হবে পবিত্র সেজন? ১০৪ 
গু 

মা 

র্ 

একাদশ অধ্যায় । 

১ এব্রহ্গার মোহ । 

কীর্তনীয় ধখারাগ-_লোফা 

অন্ছরের অশু বিনাশি অছ্র-নাশন। 

বিশ্রাম করিতে বইসে প্লায়ে মঙ্গিগণ | 
ধর। রেখেছিল পাতি তৃণ-আস্তরণ। 

'কলরবে স্কতি করে বত পক্গীগণ । 
নক্্রশাখী নত্র হয়ে করিল প্রণাম । 
বীজন করিল বানু বছে অবিরাম ॥ 
কৃষ্ধে বেড়ি সভা করি বসে বালদল। 
শোতিল কণিকাবেড়া খেন 

নঈলোতৎপল 1 

ভোজনে প্রবৃত্ত হয় সকলে উল্লাসে । 
দেখিতে লাগিলা ব্র্জা থাকিধ। আকাো। 
যে ড্রব্য বায় মিষ্ট লার্গেখাইতে খাইতে! 
সৈই তাই কৃষ্ণের দুখে তুলিদেয় 

চাখিতে ॥ 

কেশবের অধরাম্ত ত যেখান ঘখন। 

সেই,বলে হেন মিষ্ট খাই নাই 
৫ *. কখন |, 

ধঙ্ধার হইল উফ দেখি এ ব্যাপার ৷” 

যাদের উদদিনিকেদী হরিকি * 
আমীর ৭ ১০৫ 

কল্পনার তি সী | 
| ] 
| সিদ্ু-_-জং 

এ কিঙ্গ! হে ত্রিভক্গ ক'রছু আর্মি 

্ বৃন্দাবনে? 

ছেড়ে গে(লক। হ'য়ে*বালক/. 
খেলতে সাধ হয়েছে মনে ? 
ধ্য(নে পাইনা দেখছে লোকে, 
সাড়া পাইন! নিচ্ছু ডেকে, 

চরণ ধুলা! দাওন/ কাকে, 
কাথে করছ সম্গীজুনে ? 

€ আমর] প ঞাধুত- ভোজন, 

উদ্দেশে করি নিবেদন, 
* এখন একি মধুহৃদন, 

পৎক্তিভোজন রাঁধালসনে ? 

*জগতপালক বাছুর চরাও, 

কেন চরাঁও কও বা না কও; : 
জানি তুর্মি লোককে শিখাও, 

*এতেও মলিক্ষা দাও ভুবনে | 

" অজ্ঞ করে পণডর আচার, 

ধ্তাই কৌশলে কুর প্রচার, 
“অবোধ পশ্ডর পালনের ভার, 

লয়েন্ছি আমি এক্ষণে ॥ *০ 

0৯৮:/০৮৮৬০পা 
গত ৫ 

গোষ্ঠকীর্ভনূক্খান্থাজ মধ্যমান্ধুৰা 

রাখালযাঞে? রাখাল্মাঝে, 
বিপিনে বিশ্ঠার্জে োলোকবিহারী 

সত্য মিথ্যা সর্দেছেতে, 
বিখি হয়ে ভুত অস্তরেতে, 

, কারীদেন আগমন); * 
পরীক্ষেতে ব্রজে ঘ্থায় দ্বংলীধারী 1 



শীত ভাগবড । 

থাদ 

দেখে নে বসেছে রাখালগণে। 
হাস; ্াম মধ্যস্থানে। 

পু শীতল-ছায়া-তর-বনে। » * 

একত্রেতে মিলি সবাই নিমুক্ত োজনে ॥ 
এ. চড়া 

" বিধাতা! আপন গেপন ক'রে, 

কৌতুকী হইয়ে অন্তরে, 
'নিরখয়ে, কৃষ্ণের প্রীতি, কিরূপ রাখালসনে। 
০৪. কলি গষথারাট- লোক! 

খেতে*খেতে মিষউলাগে, যাহা রমনায়। 

পরস্পর মুখে দিয়েখপ্রেমামন্দ পায় ॥ 

দ্বিধা ভাব নাহি কারো, মনেতে জ্ঞানেতে। 
কষে ভালবাসে বাই হৃদয় সহিতে | 

যথারাগ-_দোঠুকি * 

করি সেই তা দরশন, 
ব্রহ্মা কি ভাবিয়! ছলন! করিল, 
থাকি অলক্ষ্যেতে, দূর হ'তে, 

' গোষ্ঠের বস সকলশ্হরিল 1 
ধথারাগ-দোঠুকি ৪ 

' খধেতে খেতে আচন্থিতে, নি 
পোধন না. দেখিঝা! সবে বলে কৃষ্ণ-প্রতি। 

৪ যাওরে গোপাল (কোথায় গ্রোপাল 

* কর গ্রন্বেষণ ভ্রুতগতি । 
গোর ৬ জিতে কৃষ্গচলিল, 

* রূহিল সহচরগণ, বিধাতা তথ্ঠন, 

সবায় বিমোর্ঘইিয়ে হিল 1 ও 

িখারাগ_ঠুহরি ॥ 
কফ জ্ুতগড়ি গিয়ে, সান্ষা়্ন খুজিয়ে 

হি পাইলনা গোধন্ডাণ। 

. খায় সহচর শ্ধুল্ঠ তথায় উত্তরিল, 
- , সুহ্কদাই বুঝিল কারণ ॥ ি 

৬৩ 

গুরজ--তিওট 

কি অন্ত [ত-লীলা, করেন নন্দন । 

অদূত কার কষ্ধের অভ প্রয়োজন ॥ 
করিতে, ইষ্টসাধন, হুজিলেন মায়া এমন, 
যে মায়ায় ভ্রাস্ত হলে! বিধাতার মন । 
, যেন্ভবিতব্যের শাসন, 
* জানিনা করি গাঁলন, 

চক্রির চক্রেভে ব্রদ্ধা হরে গোপাল গোধন ॥ 

কত গো গোপী গোপপণ, কষে লেহে মগুন, 

ব্রজে ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর তম 

তাদের বাঞ্ছ! পুরাবার ঘরে, * ৪ 

কহ এই অবসরে, 
তাদের সন্তা ন্গণের স্বরূপ কম্মলেন ধারণ/১০৮ 

মুলতান--আড়া। 
ব্রজে যেন ব্রঙ্ষাঙ্ছানের পাঠশালা 

খুলেছেন ছবি । 
শিখাচ্ছেন পরমতত্ব কি কৌশলে আহা মরি। 

আসুগত্যে হয় কেমনে, 

আত্মীয়ত! আত্মার সনে, 
ভক্তটাদি কেন হক মনে, 

* ব্রজময় আদর্শ তারি। 
আপন্িগো গোপের ছেলে, 

আপনি খেলব আ্বাপনি খেলে, 
আপনাস লা গোষ্ঠে চলে, 

ঞ জগৎ বর সারি | 

কেন আত্মপর ভ্যো নাহ; 
কৃঘে্ভালবাসে সবাই, 
নুফল জগ "্গীসল কানাই, 

'আষগ পেতিই হয বারি 
গো পোপ গোপী কৃষে দেখি, 



৩৪ গীত ভাগবত | 

ধায় কোলের ছেস্নে রাধি, 

আত্মার সাক্ষাৎকার না কি, 

জীবাত্বার লৈ'ভ তারি ? 
ব্রক্মার ভ্রান্তি উপজিল, : 

এতে এই প্রকাশ হলো», , 
অভিমান রহে কেবল, 

মান্যেব জপেক্ষা করি । 

বক্ষ! দেখলেন সবই ক, 
পাইলেন জ্ঞান উৎকৃষ্ট, 
বুঝলেন অষ্ট। কেবা সৃষ্ট, 

তিনি কিকি বামুবারি ॥ ১০৯ 
হার 

€ 

গোবৎস ও রাখালদিগকে কৃষ্ণস্বরূপ দেখিয়। 
সন্দেহপ্রযুক্ত কৃষ্ণের প্রতি বলরামের উক্তি 

বিঝিট খাম্বাজ-_মধ্যমান 

বল বল শুনি, নীলমণি, কেন হয় এমন! 

রাখালবঞ্ধদপ্রতি প্রীতি হতেছে, 
হয় তোমায় যেমন £ 

আমিতো! জানিতাম তখন, 

দেবাংশ এই রাখ।লগণ, 
খধিঅংশ বস গোধন, 

তাতো নয় দেখতেছি এখন? 

ভেদের আশ্রয় বস্তগণে, « 

অভেদ হইল*কেমন্নে, 
বাহাত্তব প্রতিজীবনে, , ূ 

তোমারেই করি দরশন ? ১১০ 
রি] বিটি 

কৃষণ* ঈদ স্পূ্বব অবিশেষ 'বভাত্ত বল” 
রামকে বুঝাইস়্া ধলিক্সো | 

ব্রহ্মার জী 
, কীর্ভনীয় গান্ধার-_পিক 

ম্ত্য সম্বংসর, হইল অন্তর, 
'ক্রুটি মাত্র ব্রাঙ্গকালে। 

আইলা বিধাতা, লইতে বারতা 

কি করে ব্রজগোপালে ॥ 
করি দরশন, গোপাল গোধন, 

তেমনি ৫তমনি স্ব। 
বাড়িল বিশ্বস্ব। মন্মনে রয়, 

একি একি ্মসর্ভব 1, 

গোপাল গোধন করিষাধহরণ, 

, রাখিছিলা যেই খানে । 
দেখিল। যাইয়া, মোহিত হইয়া, 

". তাহারা আছে সেখানে ॥ 

ভাবে পিতামহ,“ এ বড় সন্দেহ, 

*সেহ এহ সমতুল। , 

কেবা অপ্রক্কত, কেইবা দির 
বুঝিতে লাঁিছে ভুল ॥% 

মোফিতে মোছরিনী, মোহিত আপনি, 
সকামের পরিণাম । ১০ 

তরলে পড়িয়া, কঠিৰ ডুবিয়া, 

হারায় আপন নৃমি ॥ 
আকাশের গীয়, যে 'জল ছিটার়, 
আপনি ভিজিয়৷ মরে ৭, 

পরা ধরিতে, ফিকির করিতে, 

* জার হয কাটা ধরে ॥ 

প্টি 

' * আজি পদ্মযোনি, আপনাঁআপনি,' 
পঞ্টিলা আপনফীাদে। « 

কুয়াসার জুধি, অন্ধকারে সধি, 
« আত্মহারা কাদে ॥ 
খদ্যোত্তের আলো, রজনীতে ভাল 



গীত ভাগবত! ৩৫ 

দিবসে কিছুই নয় ।, বিধাত। চা আমি সে বিধাতা, 

লবুর লুঘমা, বড়র মহিমা) শুনিয়া সে কছ্ছে হাসি | 
দেখিজকষড় হয় ॥ ১১১ * চতুর্মখ ধাতা, তোমার জগত, 

্ 2 হিরা অতি ক্ষুদ্র হেন বাসি ॥ 
আশ্চর্য্য দর্শনে ব্রহ্মার যুচ্ছণ | আমি দশযুখ, ধাতার অধম, 

| 'ঙ্গবিয়া সরমে মরি । 
* কীর্তনীয় ঘখারাগ--লোফ! রর রি রি রি বিয়া, নু রী হইলাম, 

নহে সে গে।(রৎস রাখাল, সব নারায়ণ। ঘুচিল সরম ভারি। 

পাচনি। বাশরী, শৃঙ্গ, সেঞ্জনার্দন ॥ 
শক্ষীর শর,ননীজ্ছোদি খাদ্যে সমুদয় ॥ 

তভোজনপাত্র শিক্য ভা, তাও বিষ্ণময় ॥ 
বৈষ্বী-মহিমাশক্ফিসিহ, তত্বগণ। 

দ্বিতীয় তৃতীয়, চতুর্থ পঞ্চম, 
ষষ্ট সপ্তম দ্বারে। , * 

দেখিলা বিধাতা, ক্রমে বছমুখ, 

দ্বারী হাজে দেখি তারে ॥ 
প্রত্যেকেরই পারিষদ, হয় দরশন ॥ * * ইহারাওঞ্ধাতা, ক্রমোচ্চ জগতে, 

কালাদি হ'য়ে মুন্তিমান, পুজিছে পৃথক । কি জানি জগৎ কত! 
চরাচর পৃথক পৃথক, সবারই পুজক ॥ " ইহাই ভাবিষ্া, বিধির সক্তি, 

এ দৃশ্ত দেখি বিধাতা, হুইয়া অধর ! অতিমান হলো! হত ॥ ূ 
মুচ্ছিত হইয়া,পড়ে, বাহনউপর ॥ ৭১২ দ্বার ফুরাইল, দেখিল! বিধাতা, 

নি হু সেই গোষ্ঠে বংশীধান্ধী। 
ক্রন্ধার সঙ্ঠেতন-ন্বপ্ন । পর্বের মতন, বৎস অন্বেষয়, 

_ কীর্তনীয় মন্ার্ক_একতালা* » করে খাদ্য-গ্রাম ধরি ॥ ১১৩ 

আর সেছৃগ্ঠ নাহি তথায়, * 
দেখিলা প্রান, হুর-কিরণ, »* কল্পনা কর্তৃক মন্মোন্ডেদ । 
* ছেপেছে িজপ্রতায় ॥ রি? 'এ কার নিলক্ব? এ তো নহে ব্রজ * পরজ-্ীপতাল . 

কিসে এর মাঙীরৈ । বুঝিলাম *বুঝ্বাঞ্ে কূফণ পরা*্পক্তি কি 
দেখিবার আশ্টে, আইমিয়া বিধাতা ই, ৫ 

» উত্তরিলা পুরদ্ধারে ॥ * | অব্যক্ত, নুব্যত, সরা আকার ॥ 

 সৌঁছবারের সবারী, দরশমুখতার, ৩. অক্ষর শহর, 
, চতুর্,খে দেখি কম । বুড়ি যৌগিক ভেদ, : 
কে তুমি কি নত, কৌথায় বসতি ৪ যোগরড়ি শা, বাক্য? ডেদ্রে ন্যায়». , 

' কহ কহ পিচ রি বিজ্ঞান তার | 



৩৬ শীত ভগবত । 

বাহার বাগেশখ্বরী--একতাল। বত কাচ কোঞ্চনারিতে, 

জ্যোতির স্কত ছয় যেমতে, তোমার এই যে রূপ, এ কিন] নাই তুলন। 
ব্রহ্মা দিক্ষু্ুজীবে, সেই প্রভেদে শক্তি | হে প্রভো) 

স্ধার ॥ « তবু হয় ধ্যান, দরশন, পরশন ॥ 

ব্রন্ধা, বিষ) যহেশ্বর, অভেদপরমেশ্বর, | এ যে শুন্ধসত্তবগুণ-সঙ্কলিত, নছে' ভূত-নির্িত, 

এতেও প্রভেদে করে, প্রতুত্ব শক্তির ব্যাপার এর মহিমা কি পায় মন! , 

কীট হ'তে ভ্রুমে ত্রন্দে, উঠিতে ষে শক্তি এ রূপ ধ্যানে ঘোচে এ ভববন্ধন, 
জন্মে, ইহারই এমন গুণ, 

সে শক্তির উপুর নাগেলে, & এতে তুমি কি তা হয় কি ধারণ? ১১৩ 

'তোম্বার নাগাল পাওয়। ভার ॥ ৯১৪ 7. 
ইমন ভূপলী--একভালা 

*ভাবিনা সংসারে ধিমুক্তির তরে, তোমার অধ্যায়। দ্বাদশ য় ও কৃপায়। 
ব্রহ্মাকৃত স্তব। * হলেও ছুর্তেম্ন মহিমা তোমার, 

তোমার রূপে গুণে প্রীতি আছে যার, তীমপলঙ্র---একতালা 

পরতো! সারাৎসার ! কিকথা! বলিয়ে, ছুর্জ্ন তোমারে জদ্ব ক'রে সে ষে পাইবে 
করিব তোষার্ স্ববন। তোমায় । 

কথা নাই' যাতে পাই, তোমার বিশেষ সে তো বিষর্কা তুষ নাহি পেষে, 
বিশেষণ ॥ কেশকেরেনা, শ্টান-অভিলাষে, 

কারেও বাড়া?য়ে বণিল্লে স্তধ করাহক্ণ, তোমার ভক্ত তোমায় নির্ভর ক' রে, 
জেমার বড় কিছুই নাই; পড়ে তব পাস |, ৯৯৭ 

ভুমি পরাংপরতর, তোমার দ্বরাপ নাহি টিক 

আর তোমা বই ;. ট্রি 
তোমার তত্বও জানিনা, জানিলে বাঁলতাম, ৭ তোমার জানি না জনি, 

তোমাঁর*মহিম! জানি 1. * তুমি সেই নিরজন। 
তোমার মহিমা এত ধে, তাঁর সীমা কেহ, | তোম]ুয় ভক্তি জরে স্লোকে হয়েছেশ জনন 

পানা, পাওয়া না যায়; * করি আত্ম- সমপরণ, লয়ে ক্রোমার শরণ, | 
পূরমাণ্ শণতে পঁক্যু, কিন্ৃণনহি পক্য,. |“ পরছে আস্ি- 'ঘরপন, ' 

তব ও সঁনসায়; রঃ তোমার মতন হয শুমি? 
ক্তো্তার সবক, তুমি পুঝালেও হয়না মনে যোগে জ্ঞান না ইংলে/কতামায় ভ্ভি, করিলে 

ধারণ 1 ১১৫ জ্ঞান চ্ষুখোলে' হয় মুদি তখনি ॥ ৯১৮ 



গীত ভাগবস্ত। 

তীমপলগ্র-_জং 

অতিহ্ল ভাঁতুমি স্থলভ নহ কাহার । 
জাধনায় হে; 

হ'লৈ নিরালম্বহৃদয়, করাও সাক্ষাৎকার ॥ 
তথাপি তোমার কপার, * 

তরসায়,নিত'র যাহার, 
ক্মবারিত কর্মফল ভুগিয়াও অনিবার, 

তারে'মেলেই মেলে কোন কালে, 
মুক্তির অধিকার) ১১৯ 

ক্ষমী প্রার্থনা। 

বাগেখরর_একতালা  * - 
প্রতো! ক্ষম অপরাধ। 

করলাম স্বদেোষে সঞ্চয়, বিরোধ-বিষাদ ॥ 
আগুনের শিখ] আগুনে পোড়া?তে, 
পারেন! নাভেবে মরি সরমেত, 

“জন্ম রজোগুণে, করত ত্ব(ভিমানে, 

' শর্কেতে যাধিল হাদ | 

যেন প্রতিকূল গ্রহ, ারুণ সন্দেহ, 

- সুহসা হইল উদয়; 
, ভাবলাম এ্রুশিকপ্রভাব, 

তোমাক আবিষ্ভাব 

*বয়ং ঈশ্বর নহি তুম নয়) 

নাজানালেপ্রভু, চেন। সায় কি কভু, রি 

দেখছি কি ন্বূপ ইনূপে বিছু; 
সন্দেহ অসভা। মিলক্ইল তথ্য, 

লার্খক ফি বিবাদ । ১২০ 

, তোতী' পি কতালা 

একি নহে জম | % 

নাখালসনে প্রুজে বস চরাবেন কেশব !! 

৩৭ 

ধার রোম্বকুপে অনুর করূপে, 
দগতঈীব। 

তিনি এ জগক্কে, খেলিছেন এমতে, 

হয় কি অন্ভতব? 

ধার জ্যোতির প্র. লিঙ্গ, ভানু দীপ্তঅঙ্গ, 
" ধার এত বিভব । 

তিঁবি কৎসভয়ে ভীত, ব্রজে লুক্ািত, 
বুঝবে! ক্ষি মীধব ? ১২১ 

থট--মত্ , 

হরি তুমি আপনার মানায়, 
আপনাত্ে ঢেকে রেখেছ! 

সহজে চেনা দেবেনা, তাই এ জ৮লঙাব 

ধরেছ . 
সেদিন দেখালে যশোদা 

উদরে জগৎ সমুদায়, 
সেখনেও (দেখেছে তোমায়, 

বাহিরেও তাই দেখাইতেছ। 
আপনউদরে আপনি, 

দৃশ্ঠ দর্পণ ছুই আপনি, 
এইতো! দেখ।ইালে এখনি, 
প্আপনিই সকল হয়েছ ॥ 

কি কা পুর্ণ ব্রহ্মা ণ্ড, 
এও ভান্জ্ত গ্রড়তে একদও, 
মায়া বই এ কিসের,.কাণ্ড* 
সাক্ষাৎ এক কারেছ॥ ১২২ 

, কালাহ্ডী- আতা 
*হরিহে! ভুমি পুর়াতঘ। 

দেখাও গন নিত্য নূতন, ,. 
কেনুহে ছুর্য় এমন ? * 



৩৮ গীত ভাগবত । 

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, ছেলে কাদায় মা, নাই শাসন, 

তাহাতে নাই কোন গা গুদাস্য পিতার । 
ত্রিগুণে ত্রিমুপ্তি ধরি স্বর স্বষ্টি স্থিতি হরণ। কাণ্ড ভেবে এই, বুঝা 

। অসতে প্রকাশ কর, সংহারি আপনি ধর, , জ্মাপনি বদ্ধ আপনমায়ায়, 
তথাপিচ সৎ তুমি অসতের নাহি নিদর্শন ॥ | যেমন ক্ধরে গাঁটপোকায়, বন্ধন আপনার ॥ 

আত্মমতেই তোমার আভাস," গুটিপোকাও পলাইফে যায়, 
আবার এই হতেছু প্রকাশ, জীবাত্মাও ক্রমে ত্রাণ পায়, 
অথচ দুপ্প্রপ্য হুরারাধ্য, চুম্বকের আকরে লোহায়, 

অত্যাশ্চধ্য কেমন ! টেনে জীয় আবার। 
য্যর হাদয়ে উদিত হও, রঘুজ কি'বদ্ধ এন, চলেনা চুম্বক কর্ধণ, 
এ জগত তায় মিখ্য। দেখাও, পঙ্গুর হ'লে ূ্পে পতন; | 

অন্তে হয় ভাবিয়া আকুল, তোল! এতগ্ ভার? ১২৪ 

কি জানি সে কিরূপ ঞ্ঘটন ॥ 
জগ্ং ব্যাপার নিত্য হয়, ব্রহ্মার অভিলাষ । 

কাহারই জন্ত নয়, ঝিবিট খাম্বাজ-_জাঁড়া 
কিন্ত এ জগতে দেখি, * কৃষ্ণ! তুমি প্রিদরশন। 

সবারই সমান প্রয়োজন । দেখে আর ছাড়িয়া! যেতে, চ'হেন! নয়ন ॥ 
অছুরন জঙ্গৎকর্ম্, তবু তুমি নিথর বাসনা কেবল এখ্র, হুদে ধরি ছুটীচরণ, 

তোমার তত্বের তথ্য ভেবে, সারা হয় দূর্বল | দেহে সায়ুজ্যনুখঃ'করি আন্তা্ঘন। 
এমন ॥ ১২৩ | পরশে প্লমভোগ, এ ভাগ্যে নাহি সুযোগ, 

* | হতেছে ম্েই আকিষ্চনে, লোলুপ এ মন ॥ 
এই অবসরে কল্পনার এক ক্রথা। [ * সিক্কহুবীখ্মান ১২৫ 

ডিল হার লেগ) 

মল্লার-_আড়া* কৃষ্ণ! তোমার রুপি জানি কেমন । 
প্রভো! দোষ ক্রি তাহার? *  [*থিল ভ'রে স্থখ দিতে কেবা স্তানে এমন ॥ 

বিমুস্ধ করেছ যাঠে মায়্াছি তোমার | ব্রজের €গগপী, গাভীকুলে;, ] 
মায়ার খেলনা প্রান, স্বাধীনতাপ্সাহি তায়, বড় ভালা ঝুলে, 
কি ছুখ অধীনত], সেজানে হয় যার। | * তাদের স্তন্ত পান্করিজ্ে, 

"সংসার চালাবার তরেঠরেখেছ কৌশল ক'রে, | £  হইয়ে তাদের নন্দন । 
পতঙ্গ যে পুড়ে মরটর$ এ কেছন,বিচার | এই লীলা করবে ব'লে, রাখাঁল বস সরাইলে' 

" , এগ সংস্]রে কিপ্রস্ঠোজন ? মোহিম্বা আমাগ্ধ কণ্রিলে, গুপ্তনিযোজ্য 
গাথব। থাকুক গরেজিন, কারছ ॥ 



গীত ভাগব্ত | ত১ 

তপ্ত করিতে তোমারে, যজ্ঞগণ নাহি পারে 

স্তন্ত দিয়ে ষ্ঠ করে, ব্রজে ষশোদ1.এখন। 

আনন্বন্বরূপ আসি, আনন দিতেছ হাসি 

আমাঞে কভু না দিলে, 
বজের মাথায় চরণ বিলে, 

সদাই এই ছুঃখেতে রই ॥ 
কি ভাগ্যধান ব্রজবাসী, যারা" তোমার পুতনাদি শত্রু ছিল, বজে আসাতে তরিল 

প্রিয়জন ॥ ১২৬ | রাখ।লগণে সঙ্গী হলো, আমি কি নৈরাশ্য সই। 

সিন্ধু ভৈরবী-_মধ্যমান 
'জীনি,কে বা নাজানে ঈর্ষা ভাল নয়। 

কিন্ত বজব্খসির ভাগ্য, ঞ্থে কার না ঈর্ধ্যা 
ও হয়? 

করেছ জগঞ্জের স্বামী, 

তবু যার প্রত্যাশী আমি, 

যার জন্য ভক্কেও সকামী, 
তারই উৎসব বজময়। 

অতিছুর্ণভ তোমার চরণ, | 

, তুমিই ব্জের সর্ধস্বধন, 
. যেন এদের ইহঙ্গীবন, 

গতোমারই কহ নিশ্চয়। 
ইহকালে আত্ম দিলে, 
'আর কি শ্দিবে পরকালে, 

কি ফল যখেছ তুলে, | 

তুমিই জগন দয়াময়! ৯২৭ 

লু্চধাম্বাজ-_মধ্যমান 
, আমার ভ্রনের কথা সকলি লে তোমায় কই। 
জ্বাপের কাছে লোতী ধ'লে নিন্দার ভষ্ট্ে ভীত, 

€₹ নই॥ 
«.. তোন্মার হয. কত বিভব, ? 

"জানিতে পারিনাই১সব, 
তা বালে বধ হব এ বঞ্চনা মহে কই 

' আমি জোমার প্রথম ছেলে: 

"ই বর দাও কৃপা ক'রে, 
এই জন্মেই কি ঠ্ীম্মাস্তরে, 
যেন হে ছুর্দিনের তরে, 

বজের কোন কিছু হই ॥ ১২৮" 

কীর্তনীয় ষখারাগ-লোফা », 
সবারই সব তুমি, তুমিই সেই সবের ভাঙার 
জানি অপেক্ষাঞ্করনা, কারও প্রার্থনার ॥ 
বিতরণের ভার আছে, তোমার করুণার | 

করুণা কি না দেয়, ষেন আপনি পাই পাবার। 

সময়ে যেমন জন্মে; স্তন্ক মাতার। 

তেমতি সাধকের মনে, ভক্ত্যাদির সঞ্চার । 

নইলে কি পেয়েছি তোমার প্রেমের 
অধিকার 1 

প্রেম পেরেছি প্রিয় পাব, ক্রেমতো আশার ॥ 

নে ক্রম আসিবে কবে, খুলবে হৃদের দ্বার । 

প্রাণের জিয় প্রাণের সনে,হবে একাকার ॥ 

তোমার তরে ম্জ আমার, ব্যাকুল এ প্রকার! 
,* চুম্বকে ভাহিয়া ফেমন; দশ হয় লোহার ॥ 

প্রেমিকের আসঙ্গলিগ্শ, কেমন ব্যাপার । 

নদীর ভাব স্কাগর জানেনা, তুমি প্রেম 
ই অপার ॥ 

ফদিও তরসা আছে, জেমীর করাণথার। 

উর্ধাপি রঘুজের মন্েস্নাগ্হ, ু রর্বার ॥* 
শিশু যেমন কুঝতে, পেরেও, কি স্নেহ মাতার 

আগ্রহে অনুষ্বোধ করে, তীরেই 
. বারম্বার ॥ ১২৯ 



& 5 

অনতর ব্্ধ। প্রস্থার করিলেন। শরীফ, 
মায়ামু্গ জুত বস ও রাখালদিগকে আনা- 

ইসা পুর্ববৎ ভোজসমাঁজসমীপে যেন এই 
এখনি বৎসষকল' ফিরাইস্বা আননিতেছেন 
এইভাবে উপস্থিত হুইলেন। ৭, 

মায়ার প্রভাব, বর্ণন | ৫" 
মল্ার_ একতাল। 

: মায়ার প্রভাব ভেবে দেখ মন! 
এ ময্লাবদ্ধন এড়াব কেমনে । 

' সম্বৎসর গত কিন্তু অবগত, 

হইতে দিলেনা মুগ্ধ রাখালগণে। 
যেমন জল, বেগ হয় ঘর্দি রোধ, 

কি হলে। কিছুই নাহি তার বোধ, 
পথ খুলে গেল আবার চলল, 

তেমনি ভাব এখানে । 

স্বপন দেখিতে সুমুষ্ি আইল, 
সুষুপ্তি ঘুচিতে স্বপম ফিরিল, 

পরধশ মন কিছু বুঝিলনা, 
যেন দিবারাত্রি কাটায় জন্ধজনে [ 

মায়ারই মোহেতে ঘুমায় জগৎ 
নতুবা কেনবা! সহিব আপৎ, ॥ ৫ 

জাপিব যখন হইবে তর্খন, 

গতানুশো চনঠু'মনে পু 

পরে অধিকারে, কাপর পড়েছি, 
আপর্নীর দেশ তুল্য রয়োছি, 
আবত্মরিস্থৃত লাপনাবঞ্চিত, 

ঃ মর্ম ম়েওস্াহি ষ্ছনদলীবনে ৬ 

অবোধ শিক খেঞ্জে আপনান্যাপনি, 
কচ গৃহ কাছ দাঁটিয়া জননী, 
সা কোলে নিল, ছেতুল কি বুঝি, 

গীত ভাগবত । 

ছিলন! মা এখ(নে? 

তেমনি সম্বঘসর গোঁয় গোপাল, 

সঙ্গিগণে তাবে যেন ক্ষর্ণকাল, , 
' হাত্তে গ্রাস ধরি আসে বংলীধারী, 

তাঁহারা অপেক্ষ! করিছে সেখানে॥১৩৭ 

ত্রয়োদশ অধ্যায় । 
গোষ্ কীর্তন [ বিবিট। তিওট- ধু . 
যশেোদা- নন গে ফ্লারণে। যাঁযুরে, 

আয়রে রাখালগণ। « 

্রীনামূু আয়রে, হুধাম আয়রে, এ ত যায়রে 

গ্যামলী ধবল ৫ধন্ু সবে ধায়রে, 

* একবার দ্রাড়ারে ভাই ওভাই কানাই, 
বলে ধায় সঙ্ষ্টীজন ॥ 

| থাদ ** . 

হাসি মুখে, সুখমনের সুখে 
রোহিণী কয় ওকগা যশোর্ঘে ! 

“দেখি দেখি 'আ'জ, 
কান্বাই বলাই সেরজছে সাজ, 

* জড়ায় স্বাস্ঠি আহম'রেযাই গো, 
'কত শোভা কঃঈমুখ্ঠাদে 1. 

রর চড়! 

যশোদা কয় রোঁহিশি! কাল ধ্ “টা মর্ণি 
নিতৃই যায় এমবি, দেখে সুখ হয়কৌ 

? আজি কেন কেঁদে উঠছেঞমন ? 

* থা রাগ__লোফা!, 

ক'ল দেখেছি শ্বপনে হেন; 

কাজিদহে কঁষশষেন, 

_জুবেছেন্কাদিছে জবমী | 



গীত ভাগবত। 

সেই হ'তে'কাদে মন, 

বোবেনা এষে স্বপন, 

হয়েছে ভ্রমন গো উদাসী ॥ * 
(ভয়ে বাচিনে বাচিনে) কুদ্বপন দেখে) , 

যখারাগ_-ধরা  , 
আহিরি কেন বিধি করিল গে । 

(দিই গ্রোচারণে এমন ধনে গো) 
এ হেন' ননীর পুতুল গো) 

* ষথারাশ-_কাটাদশকোশী 

* আর কারও ঠা এ কি পারে? 

বেলনফেইিগো আমা বই) 
(পার্ষাণে খাধিয়েহিয়ে) 
(গোঠে দিতে ছুধের ছেলে) « 

বথারাগ--বড়দশকেো শী 
কত পৃজে,কাত্যাক্সনী, 
পেয়েছি এই নীলমণি গো । 

জানতোন্সকলি দিদি বোহিণি | 

যধন গেয়েছি আমি, হন্তয়ছি নিক্ষা মী গো! 

কিন্ত ধরি বাঁচান প্লতর্যামী ॥ 
যমন ঘভনের ধন, কৈ ত্তেমন যতন | 

ছুঃং্ধর কপাল তাই যায় গহন্ঞ। 
ঘথারাগ-লোফা 

আমার এইস হয় মনে। , 

যদি ফিরে নাপাই সেই ধনে গে। ॥ 

আমারক্মার নাই আর ইবেনা গো, 
* তরেএকি হবে ভেবে মরি প্রাণে গো ॥ 

যারাগ্--একভাল! এরি 
শুনি সঙ্গিনীগণ' হলেকি কারণ, ৯ 

অমল কগ্ন ভাবনা? * 
' বিধি নহেতো কজন, দ্বরিদ্রেরে ধন, 

. দিক্বে কু কেক্ডে্ীবেনা॥  € 

৪১ 

সেতো জানে মনেমনে, এই বৃন্দাবনে, 

সবে কর্ধ-পত- -াণা | 

বিধি অবিধি, করিত, তখনি লইত, 
যবে এসেছিল পুতনা ॥ 

যথারাগ- দোঠ,কি-কিম্বা কাওয়ালী 
এখসঞ্চল চল চঞ্চল, (স চঞ্চল চঞ্চল, 

")চল বলি ষর্রি চলি আসে । 
চলিবে আচল ধরি, ম! চল আ'্লভবি, 

খেতে দেগো চাহিবে উল্লাসে ॥ 
তখন পাবেনাগো অবসব্, * 

দ্ষীরে সর, ক্ষীর সব, 
স্বতন্তর কবগে! সতুর। 

থকে যদি ভাগ ননী, তুলিয়ে রাখ এখনি 

বিন। ননী চাহেনা সে সর ॥ ৯৩১ 

রামকুম্ণসমাগমে গহন | 

যোগিয়া ভৈরব- একতাঁল। 

বৃন্দাবন ধেন সচেতণ্, 
. সচেতন তাগড নহে সাধাবপ। 

রুষণ বলয়াম ভেটিস্্রে যেন, 
* একত্রিত কতশত সাধুজন ॥ 

ফুল স্কল দল ধরি শখা-কবে, 

” ফাড়ায়েছেকষত শীখী শাবি ধ'বে, 
»*.. শীন্দুবল পড়ে পথের উপবে, 

চরণ চকা-ধূলাম্ম কারণ । 

সরোবরে জল অতি নিিমল, 

যেন সাধুর্দৈর হৃদয়সকল, 

পায়! হরির চরণকর্মীল। * 
*. প্রতিবিদ্ব লবেশ্র'রেছে যনন ॥ * 

অশরীরীকেহ চাষুর চলায়, 
আপনি হুয়ত্তি মৈশে সেই বারি 



গীত ভাগবত । 

কলম্ববে পাধী হবিপ গষ, 

প্রেমে নাচে ছুটি" ছুটি পশুগণ। 
কত তরুশাখা নুইয়! পড়েছে, 
যেন তারা সবে প্রণীমকরিছে, 

যেই পাপে তারা হ্াবর হয়েছে, 
সেই পাপ-তাপ করিতে মোচন ॥ ১৩২ 

কষ্ধের ছেলেখেলা । 

কীর্তনীয় সামগুঞ্জবী-_আড়া 
' আজি দেখ নব-হরিলীলা 

দেশ-কাল-বশে, তেমন বষসে, 

মানায় যেমন খেলা ॥ 

বাঁমঅগ্গুগত, ভ্রমরের মত, 

কভু গুনগুন করে । 

পড়া-পাখী-সনে, মধুর-জল্সনে, 
কড়ু রত তারই দ্ববে ॥ 

কুহুকুহু কুরি, কোকিলানুসাবী, 

হইয়া কখন ধায়। 
কখন আহ্লাদে, কলহংস-নাদে, 

আপন নাঁ্দী মিলায়॥ 
ময়ুবসহিতে, নাচিতে নাচিতে, 

কখন হাসিতে থাকে । * 
কড়ু দেখি পাখি, তারই ডাক ডাকি, 

খেদারিয়া যান্ধ তাকে। 

কর্থন কাহারে, ডাকি উচৈঃস্বরে, 
ফিরায় পাঠা" কাঁে। 

কডূবু! কাহঃয়, ডাকিয়। ফিরায়, 
পুনঃ পুনঃ সি ব্যাজে ॥ রি 

কছু ব্যাজ-ভয়েং ইবন ভীত হায়, 
খর থর ধর ঠাপে. 

কণ্ত ব্যাস পেয়ে, নিকটে যাইয়ে, 

১ 

তাড়াইযে দেয় ধাপে ॥ 
কভু বলরামে, শোয়া ফন্টে আবাষে, 
“করে পদসন্বাহন । ৫ 

কভু দৌোহে মিলি, হ'য়ে গলাগলী, 
“নাচে গায় ভ্রীতমন ॥ 

আঠার এর) 

ধেনুক রাক্ষন বধ। 

কীর্তনীক্ মালব--একতাঁলা ' 
কহে ছেনকলে, রাখালসকলে, 

কৃষ্ণবলরাম প্র্তি। 

এই তালবন, কব দবশম, 

* ওর ফল মিষ্ট অতি॥ 

কিন্ত অই বন, করছে রক্ষণ, 
ধেনুক নামে রাক্ষস।। 

ও বনে যাইতে+ও ফল খাইতে, 
হয়না কারে! সাহস ॥ 

এই কথা শুনি, চলিল। তখনি, 
কেশবরাম ঈদলে। * ! 

গুশি সেই বনে, বলাই সনে, 
গুর্ক্ষে নাড়া দেয় বলে ॥। * 

সংবাদ পাইয়া, গর্দুভ সাজিয়া, 
* ধেনুক ধাইগ্ম'আসে। 
বলরামপ্রতি, প্রকাশে শকতি, * 

মারিতা অভিলাঘে ॥« ১৩৪ 

১৩৩ 

অলক্ষ্যে কল্পনার ষক্তি | 
*লুস খাশ্বাজ-_একতালা' 

যাও যাওরে ফিরে, ও ধেমুক 

হেখায় এলোনা। ঃ 

* বলী বলরাম, 'খিবাদক্ষরোনা । 



গীত ভাগবত ।' ৪৩ 

গর্দভ হও, দ্বরূগে বা রও, অনুর সাধু নও, 

পরিত্রাণ পাবেন]। 

(এই বলিতেখ্বলিতে বলরাম ধেনুককে বধ 
করিলেন তখন) 

এই কি হলো, প্র(ণতো গেল, 
কেন মানা শুনলেনা ॥ ১৩৫ 

অনস্তর রাম কৃষ্ণ) বংস ও রাখালগণকে 
একত্রিত করিয়া গৃহে প্রতঠাগমন করিতে- 
ছেন+ এ দিংগ যশোদার উদ্বেগ" 

প্রত্যাগ মন'ব! ফেঁরিতগোষ্ঠকীর্ভন 
ভৈরবী--তিওট ১ 

যেন মণিহারা-ফণী, তেমনি নন্দরাণী, 

কেঁদে কেদে বলে। * 

কৈ গো কৈ রোহিণি, গ্ললো নিলমণি, 
দিনমণি অই অস্তাচলে,যায় চ'গুল। 

খাদ 

এমন 'সমত্ব লে! বারী, রাণী দেখে আসি, 
কানু ধেহু লয়ে, স্বাসছে সম্মুখে। 

আনন্দে বিভোরা হ'স্রে ডাকে বাহগরসারিয়ে 

আয় কোলে গত মা বলে মুখে? ॥ 
ঙ 

»বংস যেমন বাঁভ্ত হয়ে, 
আসেগাতীর মুখ চেচু, 
গোপাল তেমনি এসে ধেয়ে, 

+*ৰসলে মঠ কেগলে। 

যথারাগ৮-একতালা 

গোপ [লে লইয়ে কোলে, রাণী হল্পকুতুহলে, 
 বলাইয়ের মা বল দেখবি গুনি। 

" প্রধাসে দিয়েপ্যাল্ক, 

'কেমনে ধর্ঁকেগে! লোকে; 

আমি হ'ল মরি তখনি । 
এইতো গ্োপালধনে, পাঠাইযবে গোচারণে, 

ছিলামনাগো, আমিতো আমাতে । 

এখনি না এলে ছেলে, 

যেতায় জলে বা নলে, 

রিষ ধেড়াম, ফেতাম বা বনেতে ॥ 
(তবু ফেতানা, সে চুইখ মরিলেও প্রাণে) 

যথারাগ--লোফা 

রাপী অঞ্চলে মুস্ছায় আননে। 
বলে কানু আর ঘা'সনে কাননে ॥ 
দাফণ অরুণতাপ, অঙ্গে লেগেছে বাগ,' 

তগু-ধুলাব্যাপ্ত আহা নীলকাঞ্চনে | 

শুধায়েছে বদন, ও বাপ নীলরতন, 

কাষ কি তোর রে এমন, ছুঃখের গোচারণে। 

ফখারাগ- দৌঁঠুকি 
কুশান্ক,র ফুটেছে কিরে পা ? 
আহা ম'রেযাই বাছারে) 

(ও তোর বালাই লয়ে) এ কি সয়রে প্রাণে) 

যথারাগ__একতালা 
* কত পুণ্য-ফলে, পেয়েছি কোলে, 

মুখচওয়া ছেলে কানু তোমায় । 
" প্রতিক্ষণেস্কণে, ভয় হয় মনে, 

»... *ষে বিপদ মোর পায়পাক় ॥ 
তুইতো অবোধ ছেলে, ভুলিস খেলা পেলে 

মার কড় বেদম শাতোঁ জাননা, 
তাতিই ভাবনারে দায় ॥ 

| চড়া * 
স্সেহে পুর্ন নামী, করিয়ে মঙ্গলধ্বনি, 
রাচুর মুখে ক্ষীর ননী হাথে দে তুলে ॥১৩৬ 

হুর দ্ রী 
॥ ॥ 
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চতর্দশ অধ্যায় । 

কালিয়দমন । 

কীর্তীয় ধানশ্রী- জং. 

ক্লিয়দমন তরে, কৃষ্ণ অত্িলৃষু করে, 

না কহিয়া রামে সেই ফথা ॥।' 
সঙ্গে লয়ে সঙ্গিগন্ণ, চলিলেন গৌচারণে 

কালিয়নিবাস ভুদ যেখা ॥ 

বিদাখের তাপে তণ্ড, গে! গোপ অতিতষার্ত 

সুদে বারি সবে করে পান। 
'লিয়-বিষে দূষিত, সে জল পানে ত্বরিত, 

বিনা কৃষ্ণ সবে হতঃপ্রাণ | 

কষের ক্পাতে সবে, জীবিত হইলে তবে 
' কৃষ্ণ উঠি তীরতরু-পরে। 

ক্রদে পড়ে লক্দিয়া, কালিয়সর্গ ধাইয়া, 
জড়াইল কৃষ্ণ-কলেবরে ॥ 

দেখি, সবে প্টেয়ে ভয়, ব্ণকুল হইয়া কয়, 

হায় একি হলো পরমাদ ! 
একি কর্ম কৈল কানু, কালে সমর্পিল তনু, 

বিতরিয়া পরাণ-প্রসাদ!! রর 
বাচাইল মে! সবারে, মরিতে দেখিতে ভারে 

মরিলে মরিব তাতো! জানে | & 

এই বলি সবে মিলি, করে কুলি ,ব্যাকুলি, 
.... 'শিরুপায়ে বৃখা পায় প্রাণে ॥ 
কৃষণই পরাণধন? ইস্ট প্রিয় প্রয়োজন, 

গোগণেরও মন জান্ে'তাই। 

ঘধে কৃষে দংশে সাপে, 

পাপা সে সে তাপে, ন্ 

সহেনা প্রাণে আই চাই॥ ১৩৭ 

রাখালদের খে । 
কীর্ভনীয় যখারাগ--একতাল। 
কি করিলি ভাই, পরাণ+কানাঁই,, 
'কালিদহে ঝাপ দিলি € 

কেন জেনে শুনে, কাঁল-ফণিসনে, 
বিবাদ করিতে গেলি ? 

যার বিষ লে, ঘরাণ করিলে, 

পরাণ কুরে ব্যাকুলি। 

সে কুরে দংশন, হলে কি এখন, , 

হায় হায় কি কুরিলি, ॥ . 
একে ডুবি জলে নিঃশ্বীল না চলে, 

* « সেই কষ্টে সারা হলি। 

করিলাম মানা) কথা শুনিলেনা, 

বিখেরে প্রাণ হারালি॥ ৯৩৮ 

, কল্পনার উল্লাম। 
খাম্বাজ_-কাওয়ালী 

ওরে কালিয় তুই,খক পুণ্য করেছিলি ব 
, নাহি ভক্তিবল,* ' 

কষে আলিঙ্গন করিস, হ'য়ে জাতি খল 
করিস দংশন, কিম্বা করিস চু 

*২  কেতুর গ্াতন, সুধাআম্বাদন, 

ভাগ পেয়ে কৃষ্ণচাদেইট, পর্ণ মণ্ডল. 
বিষ-বরিষণ, কিন্ত স্ুধা-লিখেদ 
উভ তুলন, শ্রীকৃষে রণ, 

হিংসা কঁরেওধগেলি চই,পরমমঙগ্গ॥ : 
রি নাগষমর 1 

* ভীমপলভ্রী--একঅলা 
ক্ষীণরীরে লয়ে নাগপাশ। 

* কৃষ্ণ হইয়ঞ শির) বাড়া 

দেখি নাগে লাশে,ত্রাস |, 
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'কাধিডে সে কার, আর না কুলার, সাধু, সিদ্ধ, রা, জ্ঞানী, * 
হয ফণিবল ভ্রাস। ষাচে মুক্ি তুচ্ছ করি। 

, তখন গলাইতে চায়, তাহার মাথায়, ; এ সর্পের কি পুণ্য স্থিল,কখন কি ভক্ত ছিল 
কৃষ্ণ করে পদন্যাস॥ * * শী” শিরে ধরিল, কি কৃপা করিলে হরি ! 

নাচে নটবর, হইয়া কাতর, * টিটো ১৪২ 

বিষধর ছাড়ে শ্বাস। ুরট খাম্বাজ--আড়া 

দেখি কাতরতা; তাহান্ন বনিতা, |." শুনেছি হে প্রভো! তোমার, 
আসিয়া কষেঃর পাশ। ৰ কিছুতেই নাই, প্রয়োজন । 

করযোড় কুরি, কহিল মুরারি, যা কিছু কর সকলি, জগতেরই হিতসাধন ॥ 
* করোনা নাগৈ বিনাশ । এ জগৎ কালের রাজত্ব, 

কীট- গরাজষ তবযোগ্য নয়) কালের থেলনা জীবত্ব, 

এ তব ভত্যেরো গ্রাস ॥ ১৪৯ অশান্ত, ছুর্দাস্ত, শান্ত, 

নি ্রিয়াপ্রিয় নয় কোন জ 
নাঁগিনী-উক্ত সব ।  * তথাপিচ যখন তখন, 
পরজ বাহার-_আড়া করিতে হয় ষষন যেমন, 

তুমি বিষ্ু-অব্তার, ফণী কিব্জানে। অশান্তে ছর্দান্তে শাসন, 
'জানিলে কি বাদ করে, তোমার সনে ? সাধুগণের প্রতিপালন ॥ 

পেক়েছেঃউচিত শাস্তি, এখন পাইলে মুক্তি ; সর্বসাক্ষীতৃত তুমি, সকলের অস্তর্ধামী, 

বুঝিয়ীছে শক্তি,তক্তি কঙ্গিবে এক্ষণে । | সংস্কার-অনুগ।মী, হয়ে কর তত্বান্বেষণ। 

শক্র দুত্রে দৃষ্টি সম দেখিয়া শিখুক ছুর্ধম, |, কালও তোমারই শক্তি, 
. পাপ পাইস্ধাছে শম, তব-পরশনে। করে হরণ পালন স্পট, 

তোমার ক্রোধ কাঠা, উভয়ই করি প্রীর্থনা, |»... বিশ্বের স্বরূপ, হেও পতি, 
এইতবিশেষ করনা, ফল বিতরণে । * ১৪১. ,. তুমিই সব কারণের কারণ ॥ ১৪৩ 

টা 

* জর, াস্াজ+-মাড় . ুরট খাস্থাজ:_আড়ী 

ধঁভোহে! ভোমার খহিমা, « অতর্ক্য-মহ্িা তোমার, কেবল অনুমান করি, 

» এবকেমনবুঝিতে নারি। [. আত্মীর বলিয়া আমরা আত্মজ্ঞানের 
পাপ্ীরে চিত দিলে হণ, রি ». অধিকারী 5 8 % 

» ভার মাথার উপরি 1. জারা, ওডাঁমারে ঢাকিয়া রহে, 
তোমার এইক্্রশুঢুখানী, ». মনোবৃত্তির সাধ নহে, তুষার সপ, ধরি। 

পাবার উপায় নাই এই*জানি, তুমি ই প্রবর্তক, * 
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অন্তঃকরণের প্রকাশক, 
কার্ধ্য করণের উত্তেজক, 

তাই অনুমেয় সবারি ॥ ১৪৪ 

্বরট খাম্বাজ--আড়া 
আত্মীয় তথাপি আত্মায়, « 

জ।নিতে দেয়মূ। অভিমান । 

প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিভাদি, 

, তোমারই ম্বরূপ ভগবান! 
তুমি মকলেব আদি, চক্ষুরাদির চক্গুরাদি, 

কুটন্ছ১ হৃপ্ক, অবাধী, অজ্ঞের নাহয় অনুমান॥ 

লস ৯১৪৫ 

কালিয়ের বিনয় । 

ভৈরবী-_-আড়া। 
ক্ষম অপরাধ গ্রভো! জগত্শীসন্কর্তা তুমি। 

খলতা স্বভাবদোষ, নহিহে শক্রতা-কামী ॥ 

তোমারই কজিতঞসর্গ, তমোগুণে প্রাণ -দর্প, 
দুস্ত্যজ স্বভাব-সম্পর্ক, 

কেমনে সৎ হব আমি! 

তাতে মায়াতে মোহিত, 

আত্ম তিমানে পুরিত, 
তে।মার কৃপা-বিড়ন্বিত, 

কিসে দোষী বল স্বামি 1 

দয়া, দণ্ড; যাই কর, টতইতে। হিতকর, 
আর কি কব ঈশ্বর, সবই ল্লান অন্র্ধামি ! 

১৪৬ 

৫ 

হইলে ব্রজবাসিগণ ষে ধে অবস্থায় ছিল সে 

দেই অবস্থায় কালিয়হদসমীপে দৌডিয়া 
আসিল এই সংবাদ পাইন! যশেদার 
ব্যাকুলত!। | 

কীর্তনীয় মালবগ্রী-_-একতাল। 

ওগো কি বোল বলিলি, কোথণয় শুনিলিঃ 

কানাই ডুবেছে জলে ? 

তাও অন্তজলে নয় কালিয়- নিলয়, 
যে সুধু ভরা গরলে 1 

কেহ আছে কি সেখানে, ধ'রে তুঁলে আনৈ 
কলে কি কৌশং [বলে 

দ্বেকে আন যে যেখানে, মনত ্ত্ জানে, 

তোরা ত্বরা যাগো,চ'লে ॥ 
বলই আয় আয় দেখি, দেখিতে পাবকি, 

আর সে নীলকমলে )£ 

বাণী এইকথা ক'য়ে, এলোথেলো! হয়ে, 
চলে আর কৃষ্ণ বলে ॥ ১৪৭ 

বীর্তৰীয় মালবুস্রী__একালা 

মন চিন্তায় আকুল, প্রাণ ব্যাকুল, রর 

থর থর কাপে প্ ্  

চর্গে' দেখিছে স্বারধার, য়ে বার বার, 
ভা্গিস পড়িছে গণ । 

পাখার বেশী খুলে যায়, বসন শুটায়, 
ধাযু ষেন পাগলিনী ৃ 

বহে ুষটচক্ষে ধাপ, ফেমনি কাতরা, 

& হারায়ে মণি ফপিনী॥* 

ক 

কালিয়কে ক্ষমার প্রকৃষ্ট বলিলেনগ্ ক্রমে উঠিতে পড়িতে, কার্লিতে কাদিতে, , 
তুমি বৃন্দাবনহইতে নির্বাসিত হুও *কালিয় 
অবিলন্ে আজ্ঞাপালন, কন্সিল। এদিগে 

শ্রীকষ্ণেক কালিয়প্রপ্তহওয়! সংবাদ প্রচার 

আসিয়া স্দের পাশ! ৫ 

* স্বাজী,পড়ে আঁছাডিন্বাঞযন ফেলাইয়া, 
দিল গ্রুবল হতাস ॥* ১৪৮ 



গীত ভাগবত। ৪« 

হ্্দ হইতে কৃষ্ণের উত্থান । 
কীর্তনীয় ধানশ্রী-_একতাল! 

.।যেন চেষ্টাহীন শব, বরজবাসি সব, 
পড়িয়া! বিনা বলাই। 

যথার্থই বটে, এ সকলখটে, 

পরাণধন কানাই ॥ 
রাণী কহে পুনরায়, প্রলাপের প্রায়, 

বেঁচে আছে ঝ্বা্গ মোর। 
কে যেন কহিছে, তাই আছ বেঁচে, 

, কানু ঘ্েপরাণ তোর ॥ 

লোকের *মাত্বজঁংতনয়, এ ছেলে তা নয়, 
আত্মাই ধরিয়াকায়। , * 

বাহিরে আসিয়া, বেড়ায় খেলিয়া, 

মা বলে ভাকে আমায় ॥ 
স্ত্য এইকথা হ্ছির, তেমন শরীর, 

তেমন রপ-নিধান। * 

আর নাহি হয়, হুইবারই নয়, 
| ॥কি আছে,এমন আন। 

রামী এ কথা বল্মিতে, উঠ্ে্জ জলহ+তে, 
৯ হাসিমুক্ে নীলমণি। 

, সবে আনদ্দিত, রঘুজসহিত, 
করে রিনি ॥ ৯৪৯৮ 

জলবাননতকা [ 

কী ফাথুর রাশ্ট-একতাল! 

হাহ ক উঠিলেন তীয়, 
সহসা পুলক পুরিল'শরীরে, 
যেন গিক্ে প্রাণ পুনঃ লো ফিরে, 

, সচেষ্ট হটুল শব । .. 
আননা-সলিখ স্র্িল নয়নে, ": 

বাল বৃদ্ধ যুব! প্রতিজনে জনে, 

কষে কৌঁপেকরি জড়ায় জীবনে, 
মুখে জফজয়রব ॥ 

গো-গেবৎস নাচিতে লাগিল, 

শখাইয়1 তক পুনঃ মুঞ্জরিল, 
পঁও-পৃক্ষীগণ ধ্বনিয়া উঠিল, 
॥ চেতন৮পাষ বাতাস। 

ছুখে হুথে দিবা হলে অবসান, 

এবে ক্ষুধাতৃষা হয় অনুমান, 
সেই বনে সবে করি অন্নপান, 

করিল রজনী বাস ॥ 
্রাস্ত ক্লাস্ত যবে নিড্রিত হইল, 
এমন সময়ে দাবাগি উঠিল, 

চরিদিগে ঘিরি দছিতে আসত 

ঘুম ভাঙ্গে সেসময় । 

পেয়ে'অগ্রিতাপ ব্রজ বাসিগণ, 
উপাক় নাপাক করে পলায়ন, 

কৃষ্ণবলরামে লইয়া শরণ, 
'__ ব্যাকুল হইয়া কয় ॥ ১৫৯ 

ভীমপলশ্রী- জং 

হে ব্রজবন্ধো! কফ নদনন্দন ! 
,কর বিপন্ন-শরথাগতে কৃপা-বিতরণ ॥ 

তুমি গাত্ীয়, স্বজন, প্রভু, 
প্রিয়, পুজ্যঃ দেব, বিভু, 

তুমিও আমাদের গ্র ভাবনা ক, 
যেন ও পণ্তু'তে বিচ্যুত হইন। কখন। 

যদি দাবাগগিতে মাধ হই, 
ময় তায় হুঠখিত নই, 

অভদ্র চরণ ছেড়েও্মরিতেপারি কই) 
নইলে জানি কিছ টবে হইল মরণ 

ই ১৫১ 
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শ্ সেই দাবানল পান করিয়া আশ্রিত [ এ ব্রজের রঃ যত, কেহ' নয় তাদের মত, 
দিগকে রক্ষা করিলে কল্পনা 'কহিল। 

হরট খান্বাজ--জহ 

কৃষ্ণ ? ধন্য ধন্ত মহিমা তোমার |. 

অনুগতে অনুগ্রহ এত আর কার, 

পৃথিবীর রক্ষাহেতু, 
বিষ খেলেন কৃষকেতু, 

কষ্টি-রক্ষাকরা সেতো কর্তব্য তাহার । 
এ দাবানল নহে তেমন, 

: প্রলয়ের অনল যেমন, 
প্েঁবল ভক্ত-রক্ষাজন্ত দাবানল আহার ॥ 

ক রও িজেউতি ১৫২ 

শঞ্চদশ অধ্যায় । 

. কৃষ্ণাধিষ্টিত-বৃন্দাবনে প্রাকৃত্িক বন্তসম- 
স্তবেও কৃষ্ভক্তির পরিচম্ম পাইয়া কল্পনা 
'অভক্তের উদ্দেশে কহিল। 

যোগিয়া--তিওট 

আমর কি পামর তুমি কৃষ্ণ ভজনা | « 

কেন তোর কৃষে। ভক্তি হলোনা ॥ 

কৃষ্ণ কি চিনিবি পাছে, « 

বুদ্ধি জ্ঞান মন আছে, 
সংসন্গ পেলেই হবে চেতনা । 
আয় দেখু এই বৃন্দাথনে, 
সবই সাধু এখানে, * 
রক্ষাদির কুফভক্তি দেখনা ॥ 

চরণে ্  কর প্রার্থনা] ! 
প্জেহুনা কষ্ট আপনি কাৰেন ক 

খ্কল পুশ্পে ক্কসেবার বাসনা। 

নিয়ত কৃষ্পদ ছাড়েন ॥ 

সামীপ্যে অভিলাষী, খতুরাজ, ব্রজবাসী, 
» খকদণ্ড বৃন্দাবন ভ্যজেন।। 

গ্রীষ্ম ধ্ৰকি অত্তরে, নিগ্নত চেষ্টা করে, 

কৃষ্ণাঙ্গে তাপ যেন লাগেনা ॥ 
শবতের বিতব ধত, কৃষ্ণ সেবায় অপিত, 

এদের সাধনা দেখে শেখন]। 

এসো রঘৃজের সনে, মাগ কৃষ্ণচরণে, 
ভর্তি ছা পরতো! ক্র ক ॥ ১৫৩ 

প্রলম্ব/বধ। 

বীর্ভনীয় চৌড়ী-নকাওয়ালী 

স্বভ।ব সাদরে পুজে, রাম আর রামাছুজে, 

তবুনারে চিন্তে ছুঙ্জন। 

অবিরত হিংসা করে ষেই হিংসে সেই মরে, 
তাহাও দেখিছে অসুক্ষণ। 

অহ্রে নাহিক দয়া অস্থরে করেনা মায়া, 
ব্যবুসায় জনম মরণ । « 

নিয়ত খাছনি করি, নিয়তি পাঠা ধরি, 
শমনের যারে প্রয়োজন ॥ 

গ্রজন্বের পালা আজ, আসিয়া রাখাল সাজি 
এ মিলে গেল রাখালের দলে। ক 
করমে মরপ-খেলা। হযেছে তাহার বেলা, 

গ'ড়েছল কালের কৌশলে ॥ 
আজিকার খেলাওগোঠে॥ ছুইদল রাঝসকৃফে* 

প্রলন্ব কষ্ের দলে সনু ৃ 

এই পণ করে বে বাছন নর হইতে হখে, 
যে দলের হবে পরাজয় | 

কৃষণপক্ষে হারি হস, রাসুপেক্ষে বহি লয়, 
+ কষ করে শ্ীঠামে বহন । 
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বলরামে কাধাইয়া, প্রলম্ব চলে, ধাইগরী, গোপাল ঈধিকী-বনে ॥ 
দূরে দরিয়া মারিবে মনন | * নাদেধি গোপাল, ধতেক রাখাল, 

বুঝি'তার অভিপ্রায়, বলাই সক্রোধে তায়, অন্বেষর হেখ! সেথা । 
অবিলগ্থে করিল! বিনাশ | , অনেক তপাসি, উত্তরিল আসি, 

ক্ষলন! দেখিতেছিল, ৰলরামে প্রশংদিল, গোপাল রয়েছে যেখা ॥ 

শ্রলম্্ে করিল উপহাস ॥ ১৫৪ গোপা পাইল, কিন্ত বিরোধিল, 
| ূ দাবানল অবরোধি । 

, কালাংড়।-_ম্সাড়খেমটা- পলাইতে চায়, পথ নাহি গাড়, 
' * ভাগ্যে না খাকিলে। ভয়ের নাহি অবধি ॥ » 

ভোগ হয়না হুখ ভষঈবান দিলে । বিপদ-বারণ, ষশোদানন্দন, 
শুনেছি ২ | কহিল ভয় না ভাব। 

শিব দিলেন ধন যতন করে, মুদিয়া নয়ন, রঙ সর্বজন, 
চূর্ভাগ্য বঞ্চিল তারে, প্রল্থ সেই ছখকপালে,। আগুন আমি নিভাব ॥ 

কষ তারে দিলেন শরগ) সহচরগণ, মুদিলে নমুন, 

করিলেন জনে রারছিন। যোন্ীশ্বর তংক্ষণে। 

ভাগ ছৃব্ুদ্ধি এমন, নিভা"য়ে অনল, গোগোপ সকল, 

আপনার দোষে প্রাণ হারীলে॥ ৯৫৯ আনিলা ভাণ্তীরবনের* 
পু ্ চাহিয্বা নয়ন, দেখে পোপণ, 

ও , দাবানল নির্ববাপিত । 
' ্ীরাগ্মি হইতে টি অঃরো! চমত্কার, সেথা নাহি আর, 
কবীর্তনীয় মিখুড়া-_একতাল। ভাঞ্তীর বনে আনীত ॥ ১৫৬ 

দু পরত, আসবুল্খলাম অনস্তর সকলে আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া 
* *. “বহি সহচর | ত্বজনদের 'নিকটে প্রকান্ত্র করিল । 
ব্জবুসমুদধায়। দারয়া বেড়ায়) কিন্ু--জাড়া 

র্ স্বাধন্নভাবে অন্তরে 8 কষে আর মান্য ভেধনাঁ, ভেবে! তায় 

সোরুর প্রয়াস, নব নব*দবাস,? রঃ দেবতা বলে । 
_.. প্প্রতিগ্রাস স্ব লয় । দেবতারও ছেলে 'কিস্বা ফুক রৃন্ধ” 
নৃতূন চাহিয্বা,এক্রমেনদুরে গিয়া ঠিক ন। মেলে * 

. গহ্বরে প্রবিষ্ট হয় ॥ ,+ আশ্চর্যয,দকলকার্জই তার, 
নিকট বল, লে দাঁসিৰল, শুন কি কাণ্ড আ্জিকার, 

' দেখিয়া ভয় মনে । কৃষ্ণ বাচাই নইলে, পুড়ে মরতাম 
নিবিড় দেখিয়া, রছে প্রতেশিরা, - , মাধানলে। 



শিত গ্'গব্ভ। 

বেড়আগুন মাঝে সবাই, 
বলিল আখি মুদ ভাই, 

' আখি যেই মুদেছি, আগুন নিতাইল 
কি কৌশলে ॥ | 

ছিলাম তখন মুঙ্ঈবনে, 

জানিন। আন্লে কেমনে? 

ভাণ্ডীর বনে "আসিয়াছি 

দেগ্িলাম নয়ন মিলে । ১৯৫৭ 

' যৌড়শ অধ্যায়। 
এঁশ্চর্ধ্য ও ভাক্তসম্মিলনে । 

মূলতান__একরতালা 

ছাপ! ্ক্না, রহিবার নয়, ঈগ্বরের প্রভাব । 

যেমন কআাঞন প্রকাশ হইলে, ছাপাতে 
পারেনা, নিজ স্বভাব ॥ 

নিগুপ-বারতা প্রব্বাশ ন! পায়, 
সগুণ-তত্ত গুণে বলে দেয়, 

সাকার আপনাআপনি জানায়, 

তাতে কিসের অসম্ভাব ৷ 

অতুলরূপে স্বক্পপ চিনায়ে দিতেছে, 
গুগগণ ছুটি ঘোষপী কসিছে, , 
দ়াদাক্ষিপ্যাদি ছন্কা'য়ে পড়িছে, 

বাঁকি কিবা অনুভাৰ | 

দেখিয়া নাস্তিক শিহ্ধরি উঠিছে, 
আস্তিকে কেবাঁল ্ ষ মতি হ'তেছে 
ভক্তের ভক্তি শ্রীতি স্গেহ উলিছে, 

* নমাপর্গ পেয়ে ব্যিভাব । 

কৃষ্ণ গালে ক্ষণ দরশনে, 

৬ দঁ- -কথা শ্রবণ, কফ.নাঁম জপনে 

'ষেন প্রাপ্ত হলো ব্রদবাসিগণে, 

মং *লোতি- “ুর্জ ভাবপ ৯৫৮ 

| ঈশ্বরলহিত মনের মধ বিখয়ে | 
মললার--মাড়া 

কি জানি কব কেমনে । 

কি সম্বন্ধ মন আর ঈখরসনে ॥ 
আপনারে আপনি জানেনা, 

তাই ঈশ্বর-তত্ব বোর্কেনা, 

জানিলেও জানান ঘায়না, অন্তজনে । 

জানিলে সে মনধ্মার, রহেন। বশ আপনার' 

একান্তে আস্ত হয়ঃ হরিস্করণে ॥ ৭ * 

আছে হেন অধিকার, টিস্ধ এই অধিকার, 
অভিন্ন নছে, সে গ্িন, ভির্নপাধনে । 

সাযুজ্যাদি মুক্তিলাভ, দাসত্াদি 'ভক্তিভাব, 
স্বর্গ-আদি প্রার্তিভেধ, সেই কারণে ॥ 

তুমি স্বায় কর ভক্তি, তিনিই,গোগীর উপপতি 
তাব কি সম্বন্ধ বদ্ধ'গোপীদের মনে। 

গোপীদের প্রীতি, আসক্তি 
পেয়েছিত্ব কি শকতি, ': 

কৃষ্ণও তাই পাইতে, নাসা, করেম যতনে ॥ 

* শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগঞ্চ 
৬ দূর হইতে দ্ফ দর্শনে । 

রি ভৈরুবী-_আুঁড়িখেমট] 
*আমরি এ [কি নথ কৃষ্ণ কি রূপবান » 

স্্* ব্ূপ দেখেছি, কিন্ত দোঁধনাছ 

এর উপমান, ॥ 

ুজ্লাদের সার হুখাকসর, 
জগতের সার প্রভার, 
থাকে সৌধ্য-সাগর; 

তারই সান্ব এ ঘূর্তিমান। ৪ 
যদ্ধি এ রাপ না দেখিতাঁম, ' 

টাাাকারটিিিিিিিিী 

* জীসন্ভাগঞ্যতে রাখিকার নাগ উল্লেখ লাই তগ্গবৈব€ 

* পুলাণে রাীর বৃতাস্ত বর্ণিত হছে । ,* 



গীত ভাগবত । 

গবরমন্থধ আর কিসে পেতাম, 

. 'অক্ধের কাছে কি করিতাম, 
খ্নয়ন 'ধরার অভিমান? ১৬৭ 

খাশ্বাজ---ক।ওয়ালী 

এই কি হুখ সাধারণ ৭ 
কেবল পেয়েছি মাত্র কষ্ণদরশন ॥ 

নয়ন নাচে উল্লাসে, প্রীতি-রসে মন ভাসে, 
.. প্রতিক্ষণে ্ভিলাফে দেখি প্রলোভন। 

আনন্দে হলাম আধর, প্লোমাঞ্চিত কলেবর, 
না জানি বি,অতঃ » সুখের সংঘটন॥ ১৬১ 

৫১ 

পগল করিলি দেখা'যে উহায়। 

আমিই দেখেছি, ওতো দেখেনাই, 

দেখেনাই তবু শু কিলো বালাই, 
খুলেছে হৃদয়, হ'য়েছে উদয়, 
রূপের ভেলকি লাগে কি সবায় ? ১৬৩ 

খার্খীজঃ-পোভ্ 

পেয়ে শ্ত'মনাগরে, আর তো ঘরে, 
মন টেকেনা। (সই) 

সেই কদম তলায়, কৃষ্ণের কাছে 
ক'রছে আনাগোনা ॥ (সহ) 

«| কৃষ্করূপ, কৃফণগুণ, কৃষ্ণের যে কিছু ভাবন1। 
অভিসারোদতমনের প্রতি । টঠরনঞওজ 

িসথধাস্বাদ-_আড়া রর ভেবে হুখের আশ মেটেন। ॥ (সেই) ১৬৪ 

মনরে কি পাগল হলি, 
ৃ 2৫ 

কোথায় যা'স ভুলিয়ে আপনণ্ পুনর্ববার দর্শনাস্তে । 

 অজ্জা কুল-মান ঘড়ে কি লোভে গোপীকীর্ত্স। 

2১৮95 ভারী 
বিঝিট--তিওট 

টা ২০ আমরি কি রূপমাধুরী, এঁ দেখ সহচরি, 

হিরা *  কেলিকদশ্বতলে, বাজায় বাশরী। 
ইচ্ছণ হয় আর তোর জালায়,  ] কিবা নবত্ষন-শ্যাম, রূপে জগৎ-অভিরাম, 
নাই মুলে নূন, (৭ 

*নঙ্গিনীর গ্রন্তি | 
দখা -খমটা 

সধি কি রপ*দেখালি আমায়, 
যেমন গঠন, ঠেমনি ব্রণ, মানুষে এ্মিন, 

* দেখিনাই কোথায় ] 
চাদ দেখে যেন্সাগয় উৎলে, 

প্রেমূসাগরএউটিল উল, * 

গেকুলবিহারী । 
'্রিতন্গ নলিন-নয়ন বংশীধারী। 

| ণধাদ রী ৫ ষ 

ও ৮/৮৮৭১৮৭ নয়ন মন, 

* উঠিতে নারৈ। 
বাধা দেয় লাবনততীই আনছি অন্তরে ॥. 

আড় ৪. 

 শ্রথমদেখাঘু হলাম খু 

ও. রলৈরপ্পরপাতিনী, ৯ 

মন রেতসেগেল, মান ভৈসেগেল, . *ষ্ঠাম হবে আকার হদয়মনি, ধন সে নারী ॥ 



৫২ শীত ত।গবত । 

যথরাগ-_দোঠকি মনের সহিত যুক্তি । 
কেন দেখলাম কালাচাছে, সিন্ধু--মধামান 
পড়লাম প্রেমফাদে, মনরে জাহদে দাও সাতার, 

। যদ্দি ওর মন ন| হয় এমন । (ভেবে মরি) ,  গ্রার হব মানস-পারাবার । 

তবে কি হবে সযোনি, কিন্ত জানি জানি, : ভরসা দিতেছে আশা, বস্াই হবে হুসার 
রতন কার করে যতন ॥ জোনি জান্টি প্রাথপণে কর'ব যতন, 
প্র যে রাধী বলে বাঁশী, রাধায় দেখে সি, বিনা ঘত্বে কে পায় রতন, 

হয় কি হেন অন্ত মন 1 কেছু কি গো) যন্েও ষদ্ি না পাই সে ধন, 
এখন আশা আশার হসার, অন্ুভাগ হবেনা আর । 

অভিমত অভিসার, সন্দেহ কুটিল অতিশয় ' 
( কবেবা হবে খটন ॥ (ওগো! সখি) তার কথায় মন 71রোনা'তয়, 

বথারাগ--একতালা “স কি করে মরণে ভয়, 
এ ভালে তে? ভাল ন্নলাই, প্রেমের শরীর যার ? ১৬৬ 

কি হবে ভাবনা তাই, 
এতে পদে পদে প্রতিকূল । পি 
ডরিনেতো প্রতিকুলে, , ভরস্ন। 
চাহিনে প্বোকুলে কুলে, ঘিদ্ধু_মধ্যমান * 
হম যি হয় অনুকূল ॥ অবোধ মন বুঝন! কেন, হুদিন থাক ধৈধ্য ধ'রে 

(সুখ সাগরে, অকুলে মন পান্ছে কুল) মিলন কি রূঠিন যাদের,ভালবাষাপ্ররস্পরে . 
যখারাগ--_ঝাঁপতাল , নয়নে রূপ দেখায়েছে, 

ওগে! সখি সংপ্রতি কি গতি হইবে বল। « হাদয়ে এসে বসেছে, 
মিলন মহজ নয়, বিলম্ব প্রাথে না! সয়, স্বপনে সদাই মিলিছে, 

বলিগে মনের কথা চল চল ॥  « |. ফে কি আনু রবে অন্তরে ? 
প্রিয়জন প্রয়োজন, নাহি জানে কোনজন |, লতেক 'ধাধায় সীধুক বিবাদ 

প্রয়োজন নাহ আর লোকলাজে । কষষপুদাবেন প্রেমসধত  , 
প্রেমের শরীর যার, ক্রেন ভয়ে ভয় তার, (কলক্ষে টভাবেনা বাদ, 

দে কি ভরে এমন সক্ধল কাষে * ! রা কৃফ্রেমের তরে) ১৬৭ 

(এখন এইতো উপটযু,দেখি। ওগো সখি) চন 
্ খেষড়া গু ল্মভিলাষ 4 

নয়ন মর্নের ভাগ ভাল, হুরট ধ্রীন্বাজ-নাড়া 
" . তখিরতো স্যষ্টহূলে। ক আমার আন অধিক, 
রা পঁখের কেবল। লয়ে শরীরী ॥ ১৫ মনেরপ্মনোমত ধন 1 



তারে পেয়ে কি করতে হয় 

কেবলই'ত1 জানে মন | 
আস্তে আস্তে হাদে লয়ে, 
অন্যচেষ্টা-শৃন্য হয়ে, 
স্মালস নিমেষ দূরে থুয়ে, 

ঘন্পই করি দূরশন । 
সে সুখে দি গ'লেষাই, 
ননীর মতন স্বারেই মাথা ই, 
কিছ! যদি তরীরেই গলাই, 
তাধই মাঝে হইমগন ॥ ১৬৮ 

সপ্তদশ অধ্যায়। 
ভীকৃষ্ণের পূর্ববরাগ | 

শীকৃষ, একপিন*লৃবলকে জিজ্ঞাসিলেন সখে! 

রাধিকার সৌন্ধ্য কেমন? সুবল বল্লিলেন ! 
, লিঙ্ক ভৈরবী-_মধ্যমান 

তার যে কিন্্প রূপ নাইস্তার তুলন1। 
কতবাব দেখেছি দেখোঁও মনে হয়না ধারণ|। 

সেমুত্তির গঠন ঘেমন, ৯ 
রক্ত-মাংসে হয় কি তে? 
লাবগ্যের সারহ্ীতে যেন, * 

ৃ নির্ষি্ঠমেই ললনা । * 
ঘারু ভাল তার সবই ভাল, 

হখসলে খুঢায় মনের কাল, 
কু! কয় তাও উড ম[থখ, 

গতি গজেন্দ্র গমন । ৯৩৯ 

টিটি, রি 

শীত ভাগবত। ৫৩ 

দিন্কু-মুধ্যমান 
কে তুমি রূপসি! হেখায়, রূপরাশি ছড়ায়েছ। 
হেন পুণ্য কে করেছে, কারে কৃতার্থ করেছ? 
জলাশযহ"তে এলে, নলিনীই থাকে জলে, 

তেমনি কেউবা হবে ছলে, 
' » মানবিনী সেজেছ। 

অথব! ক্কি সৌদামিনী, 
স্থির হ'লেই দেখায় এমনি, 

অথবা লাবণ্যের খনি, শৃন্ত ক'রে এসেছা।১%০ 

রাধিকা জিজ্ঞাসিলেন 
ঞ্ৰহাগ---আড়া 

কেহে পুরুষরতন! . 
নিরিবিলি বসে আছ আলো করি বন ? 

যে রূপ সৌন্ধ্য তোমার, 
এ জগতে নাই এমন আর, 
কোন জর্গং ক'রে অন্ধকর; 

হেখায় আগমন £ ১৭৯ 

এই বলিয়া শ্রীরাধিকা প্রস্থান করিলে শ্রীকৃষ্ণ 

সুবলকে কহিলেন । 
পিছ মধ্যমান 

১ক্পবতীপ্রাই ধেষন, দেখি নাই আর তেমন 
দেখেছি রল্মেছে মনে, & 

বণিতে নারি গুস কেমন ॥ 
কল্পনার যত শকতি, 

ভেবে রূপসীন্চুকীতি, * 

একদা "রাধিকা জলাশরহইতে খানকরিয়। ভাবতাম আগে, ইন কু এমন 

আনিতেছন এবধ কৃষ্ণ পথন্ীমশগবলে কদদ্ৰ 
বৃক্ষের তলে ফঁডুকা ইণলী বাঁজাইতেছেন 
পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে ক্ষ বলিলেন 

'কষ্নাও যেনেছে হারিছ , 

হেরে রাই রাপসীর বদন 1+১ ১৭২ 
উ ৬০৫৫০০এবররারাজা 



৫৪ 

এই সাময়িক সখীলংবাঁদ | 
চীতেন ' 

তিওট--পরে ধামার 

ঈাড়া'য়ে কদমতলে, বংশী বাজায়, বংশীধব। 

দেখে সেই মে'হন ভাব, মুঝ্ধা শরীরাধণ, 
অনুরাগ বিশ্থিল “স্তর | ৫1 

এখন হৃদয় শ্রাম অনুরাগী, 

প্রাণ স্টামের লাগি; 

জানদে হলো অধীর, 

পলক না রইল আখির; 

প্রেমে শরীর, যেন হয় গ্বতস্তর; 

খুলে মনের ভাব সেঁইক্ষণে, 
, কৃষ্ধের পানে, চেয়ে একমনে, 

মনের জুখে কয় শ্যামমোহিনী মনে মনে ॥ 

ধু 

দেখে যামের রখ, 

এমন কার মন ভোলেনা আছে এ ভুবনে ? 
হৌক রমনী বে যেমন, আছে যার মন নয়ন, 

বলবে সেই জন, 
এরূপ আমান মনের মতন, 

ন1 হয় আমি পক্ষপাতিনী এইন্সাঁণে | 
খাপ দু 

এমন কি আছেনজার অভিরাম,।  " 
'ভুলায় এ ধনে? * 

অভিতঅপরূপ ক্লপ কঁত সাজে, 
ত্রিতুবনের মাঝে; রর 

, প্রকৃতির চির খ্ত, অমাত্রয মানুষ কত, 
চিত্ত খাদের হক়দা, তৃলন। & 

*ু্দ দখেছিগ্জনিধার; কিন্ত আমার, 
* সাবের কপ ধেপ্রকার, 

, এমন কেউতো নয়, মন-কোড়ে লক দরশনে ॥ , 

গীত ভাগবত । 

কলি 

| আড়খেমটা 

এমন কালবরণ, অজের গঠন, 

' আর এমন নাই বলিতে তেমন । 
দ্িদদল-কমল ছু'টীনয়ন, 

আহা রূপসাগরে তাঁসছে কেমন, 
বাড়ায় শোভা গীতবসন ॥ 

নীলরতনেরঞ্পুহুলে, সোনায় খচ়িলে, 
তাতেও হ্োভা হন এমন ॥ ৷ ' 

শেষ চীর্তিন « ' 
বিধাতার বিশেষকীপ্চি, মুক্ডতিমতী এ রূপে । 

'মনে ধরেন! রূপ, ধণ্ত বিধাতায়, 

কল্পনা করলে কিরূপে॥ 

বুঝি জুধার সাগর ম'থেছিল, 

তাতেই পেঞ্জেছিল ; 
নইলে এ নিধি কোথায় পেলে, 

এও কি আট খুজলে মেলে 7. 
হায় কি বলেঞখধন ছেড়েরইল ? 
* বুঝি ছিলংএই তাগ্যে লিখন, 
আমার এধন তাতিই পাই দরশন, 
বিনা আপনার ধন্মনকি ভোলে, 

অন্যের ধঙ্জেে ১৭৩ 
ধু শি 

সরমেত্ব প্রতিকূলতা । 
 অন্ীসংবুদ-চীতেনত 

তিওট পরে খাসা 
গু ্ & 

ব্রজের বুতনর, কেমন আকর্ধণ, বুঝা দায়। 
কেবল বূপ-মাধুরী, আর বাশির গীনে, * 

মজ।লে রাধ]-প্রেমদায় | 
৪. অনুষ্ঠুগের টর্যগ বিনোদিনী 

*' হলেন উন্মাদিন 



গীত ভাঁগবত্ত। 

লক্ষ্যের অপেক্ষায় থেকে, 
হুধুই আর চক্ষে দেখে, দূরে বেখে, 

. ... মনের হয়লা সন্তোষ) 
হতে বানা ।মঅন্গের আধা; * 

চ'ললেন রাধা, লাজে দিলে বাধা, 

দেখে কুলক্ষণ, ডেকে বলে আপনার মনে ॥ 

ধুয়া . 
প্রিজনের কাছে, 

ঘাধার সময় যেববাধা মানে, ধিক সে জনে । 
' আঞ্জি সরমে ক'রলৈ এমন, 

কালি লোক্কে করছ বারণ, এ সব বিড়ম্বন, 
প্রেমের পথে কণ্টক যেমন, ৃ্ 

বাধা মানলে কি বৃধু মেলে, বধূগণে ? 
* খাদ 

সরমের অভিপ্রায় সাধারণ, জ্ঞান হয়না! মমে। 

ধদি বধুর মন আমার মতন, নাহুয় দরশন, 

সে চৃখ প্রাণে নাসবে, অভিমান হবেই হবে 
. তাই কিভেবে,ম্লাজে ক'রলে বারণ। 

কেন মিথ্যা সেশক্কা করি, 
ধার বাশরী, জগ্গে রাই নাম এরি, 

রাখার প্রেমে সেপ্অস্কুরাগী নয় ঞকমনে ? 
কলিদ-আদ্ুখেমটা রর 

এ ছুখ সয়এর্কি প্রাণে, ওই ওখানে, 
দাড়িয়ে রাধামোহম রাই এখানে ? 

»সন্ধ্যাকালে চক্রনাকী, 
১৬ হৃদয়ের ধনষ্ুরে রাখি, 
দুঃখের জলে াসায় ছুইআবি, * 
আমার হলে সেই দশা, দারুণপি্পাসা, 

' ছু্বারে*সাগর মরি পরাঁণে ॥ 
্ শেষ চেন 

আস্তরিকার ঈ্পনে বাধা, 
বিখির কৌন ুনিশ 

/* 

৫৫ 

এখন মিলন হলে; সুখের আবেগে, 

গ'লেখ!ই পাছে তার এই ভয় ॥ 
কিন্তু বিধাত1 ত। ভাবলেন।, 

এমন সবার হয় না; 

আমি যার প্রেম মাগি, 

সেও আমর প্রেমের লাগি, প্রায় বিবেগী, 
* করে উপাসনা ॥ 

এমন নাগরের সঙ্গে কেমন, খের মিলন, 

মনে হয়ন। ধারণ, 
মন উচাটন, বিলম্ব কি সয় এক্ষণে « ১৭৪ 

অষ্টাদশ অধ্যায় । 
অন্ুরাগ্প্রসঙ্গে কল্পনার বক্তৃতা । 

সিষ্কু_আড়া 
ভালধাসার খেদ মেটেনা, 

ভালবেসে যারে তারে। 

বাঞ্থিতের অনুকল্পনায়, বাধন! পুরাতে নারে 9 
' চক্ষরাদির তৃপ্তি-সাধন, 

». প্রকৃতিই করে অনুক্ষণ, 
* মনের খেদ মেটে এমন, 

“রি ধন দগৎ দিতে পরে ? 

সকলেন্ুই তৃত্থি যাতে, 
"সে গুণ নাই বাতে তাতে, 
আছে সেই পরমাত্ব।তে, » 

শিখ ভালপাসতে তারে ও 

রঘুজেঁর প্রেমে আকৃষ্ট, 

সেই পরমাত্মা ক্ষণ, * 
অবতার গিক্েঅতীয, 
: খির-প্রেমী্সবাকারে ১৭৫) 



৫৬ শীত উাগবত । 

কীর্তনীয় গে/$কিরী-ঠূংরি 
এই বটে সেই গুণধর । 

জগন্মোহন না ধর্টাত ধার চরাচর ॥ 

যার গুণে গনীপনা, কে মিত্ট তিমজনা, 

গড়ে ভাঙ্গে সাজায় শুন্দর 1 

হ'য়ে ধার পদ্যুত, মায়! মোে অভিভূত 
জন্মি মরি ভুবধ ভিতর ॥ 

জীব হাঁয়ে জ্ঞানছারা, ধার তত্বে হয় সারা, 
অশাস্তিতে সদাই কার্তর ॥ ১৭৬ 

কীর্তনীয় গোগুকিরী-_-ঠুংরি 
সেই বটে এই বংশীধর | 

পরম পুরুষ তাই রূপ পরমহুন্দর | 
সর্বশক্তি একজ্রিত, মকলগুণ-ভূষিত, 

তাই গঠিত কলেবর । পু 

* সর্ব্বাংশেই অতুলন, পূর্ব্রক্ম সনাতন, 

এমন কি,আছে দেঘ লর ? 
নর নারী-মনোহর, নারী দেখে ভোৌলৈ মর, 

এ নর উত্ভয় মনোহর । 

ঈনোবাহ। কতশত, চতুর্বার্গ ছাড়া কত, 

ড!পূরাণতে কল্লতরুবর | 

ম্ভিদানন্দ-বিগ্রহ, স্বরূপ পায়ন! কেহ, 
দেখুক জানুক চরাচর ঘ 

এই জন্ত অবতরি, প্রকট করিলা হরি, 
কষ্মিপে 83১ ॥ ১৭৭ 

কীর্তন গুকিরী-রি 
« সেই হস এই? ঝুজেশ্বর। * 
গোলোকবিধারী বিদিগ্রভু গরাপর ॥ 

তাই মন ধেমিভযে, আপন উজাড় ক'রে, 

ধেঠয় দার কৃফের উপর। 
*. পেয়ে হার)মা সন্তাতি। 

বিচ্ছেদাস্তে প্রিয়া গতি। 

আমনেতে ধেমন অধর । 
জানিতে পারয় শীত্র, একক উত্জিন্র, * 

ছাপা সু বাধার অস্তর। 

মোহ-মুধ্ত ঘার আত্মা, সেই চিনে পরমা ত্বা) 
আলো চোকে কাচের 'ভিতর ॥ 

পরতত্ব জানানাই, গোলোকেও যায়নাই, 
কে চিনাক্ে ভেদি হাগিত্তর ? 

ূ প্রেম ভক্তি থাকে যায় কেহক্ষি তারে শিখ ২? 

এ এ ১৭৮ 

“কীর্তনীয় গোগুকিরী-ঠুংরি 
,. হরি হেরি ভুবনতিতর ? 
ভক্ের অনুরোধে কিসা করম ঈশ্বর ? 
যোগে ধাতে মনোযোগে, 
যোগী কত স্থুখ ভোগে; 

ভূলেবায় বাহু অভ্যন্তর। 

দগ্ডলোকে ধার'ব্যাপ্ডি,। 
তক-হুদে তাঁব ক্ষর্তি, 

গ্ধ্যকাত্তে ষেন দিবাকর 8" 

« লালোক্য ম্মীপ্য- পেয়ে, 
ক্ষি জীবস্ুভু হয . 

৭ নে তেও চাছে দিত । 
তৃপ্তিশেষ নহে দেখি, হে ভুলে লয়ে রা 

ডুকে খাঞ্চিঞ্গপের্ ভিতর 7৫ 
প্রন ভোগ্য ভোক্তা তা, উত্য়েউভসাস় 

“ পরমার্থ রহস্য হন্দর। 
তক্-বাঙা পূরাইতে, অবতীর্ণ ক্মবর্নীতে, 
& প্রেমময় পাপে দীধয ॥ 

অনেকে দেখেছে ₹ষণ+ সবাই কি প্রেমাকৃ্! 
এ টিটি উড উস হিসি নি টির 

« খাহার দুর হঠতে মিষ্ট অধণ পাঁ্ষ-পিগীলিক 



গীত ভাগবত । ৫৭ 

ইফ্গ্রেম পায় ভাগাধর | 

বিশেষতঃ গোপিকার, কত প্রেম সীমা তার, 
অভীষ্ট কৃষ্ণেরই অগোষ্ঠর ৃ ১৭৯ 

কীর্তনীয় পটমঞ্ররী__একতা লা 

দিয়া! মন দরশগী, যার। দেখে নীলমণশি, 

তারাই পায় পরমপ্রসাদ । 

গুল ফোটে বাগিচা, ভূঙ্ষ ভাতে মধু পায়, 
”* অনৃন্ত পশ্মি কেবঙা আহলাদ ॥ 

যদি জলে ডোবাধাঘু। জল লাগে সবগায়, 

ুলে'খেলে উইয়ন! তেমন। 

জ্ঞ/ন, ভক্তি, দাস্ত, প্রেমে, অধিকার হয়ক্রমে 

গোগীী্দের চরমসাধন | 
আরও কত ভক্ত ছিল, কৃষ্ণরূপ দেখেছিল, 

কে করেছে জ্গাপী-প্রেম হ্বাদ। 

হুদৃ-রৃন্দাবনে,হরি, নিত্য দরশন করলি, 
রঘুজের পুরেন&সে সাধ ॥ ১৮০ 

রাধিকার উৎকা'।* 
৯ সিন্ধু ভৈরধী-_কাওয়ালীঃ 

কিছুতেই স্খু নাই: এ অস্খ, 
তবেই ধু বার | 

ঘি ধিরে বিধি মনের মতন ॥ 

ভেবে ভেবে হলাম সারা, অনর্থ এ বিড়ম্বন। 

মন যেন পড়েছে কারে, ভ্রমিতেছ্ছে অন্ধকাবে, 
ভেবে ভের্ষে এ প্রকারে, 

পাগল হয ধার অধীর মন। 

পেয়ে আশার উত্তেজন!, যথেচ্ছ ভ্রমে বাসনা 

৮ ্বর্গরাজ্যেও দেয় হানা, 

' পাতালে পড়ে কখন। 

অভিলাষ নহে সশ্মিত, আশ বিরতি-রহিত, 

ভবিতব্য পরিমিত, 

অনিশ্চিত তাঁর মিশন। 

কল্পনার আক্ষেপ । 

সিন্ধ--আড়া . 
প্রেমরস পর রস, পরবশ করেছেন বিধি । 

সেও পর পরস্পরের, পরম্পর মিলনাবধি ॥ 

সেমিলন নহে নয়নে,সঙ্গে নয় নয় পরশনে 
সে রস দিবার মিল, মনে মনৈ মিলে যদি । 

' ছুলভি মানুষ সমান-মন, 
ভাগ্যে থাকে মেলে কখন, 

"  এভাগ্য মুলভ নহে, 

যেন*সবাই পায়ন1 নিধি ॥ ১৮৩ 

1৯ মধী চিত্রলেখা বলিলেন রাধে! ভাগ্য ন। 
ধনু যার কিয়োজন, ঘর্দি নাহয় সংঘটন, জানতে পেরে ত্বধীর মন ভেবে ভেবে গাগল 

যে সেইজয়োজন, না হয়ওকখন॥ হয়, তা সঙ্য; তু্মিই তো পাগল হায়ে 
বাসনা কত কি হয়'কে জানে যা হবাঁর নয়ঃ | পড়লে। রাঁধক! বলিলেন 
এমন স্থতৈ মনৈই নাহয় এমন,মনন। ১৪১ 

১ 
সন জন্রিজ 

সিদ্কু--আড়াঁ 
হারে বিষ্টি তাটোর লেখা) 

কেঁনস্করেছ গোঁপন। 

ঠ দেখেছতো ক্ষেষন, চিরুণ 

গোপী- কীর্তন__খাস্থাজ মধ্যমান 

রাম সাথে কি গো ভীম লানি টানি! 

সুললিত গঠন, একবীর কিঃ রি 

* ভুলেষায় আগনি॥ , 



৫৮ গীত ভাগবত । 

খাদ গোপী-কীর্তন_বেহ।গ তিওট 
মনযোল ছুট: ন্ষন, দেখ দোঁখ সখি, একি অপরূপ রূপ, 
যার পানে চাঁয়গো বখন। রাধা খাম যুগল মিলন । 
উদ্দাস ক'রে হৃদয-রগীন, ॥ চক্র নীলআকাশের কোলে, 

কেড়ে লব প্রাণ মন ॥ কমলিনী কালো-জলে, 
ভাবতাম পরমশো ভ।, 

চিড়া না দেখে এ রূপ নয়নে, 
সুধুই রূপে এমন, তানয় ত1 নয় রসেব ভবন, খাদ 
দেখে লেগেছে মন, জুলাযায় কিধনি? * শ্তামতরু গৌর লর্তা, শোভিবে জানি বিধাতা, 

য্থারাগ--একতাল। মিলালে' দৌোহায়।, | 
এইতো রূপের সাগর, তাহে সে নবীন ন।গব, স্থধাব আধার বিপু, কয রঃ মধু, 

শিরেতে বক্ষিম চুড়া ধরি । «&  তেমনিষ্ঠাম রাধায় ॥ 
নেচে নেচে যায় যখন, চরণে ধয়ে চরণ, ॥ চড়া, 

(কে ন! সস রা নারী) দা ্ এমন মিলন হয় কিনৃতন? 
যথারাগ-_দোঠুকি 'ুয়তো প্রতিজন্মেই এমন, 

বলতো সযোনি দেখে নীলমণি, মিলে থাকে,ছুজনে ॥ | 
স্ববশ রয়কি আপন বেহাগ--একতালা । 

তাহে বাজা?য়ে মুরলী, রাধা রাধ। বলি, সখি! সে স্বন্দেহ মির্টিল। 

করে সুধা-বরিষণ। “ ( ভাগ্যে আজ নিকুঞ্জে ব্লাধায় রাধান্লমপ 
(সখি ওগো সখি) এতে ধৈর্য ধরা যায় কি গো) দি. বিলি 

সোহাগে গলিয়া, হৃদয় টলিয়া, « ঞ » রতিকা্ সকল্র মোহন, 
করে শ্াম-মন্ধ দ্বিন। তারা মুগ্ধ হয় দক এমক্ষ? 

এতে সরম করিক্ে, মরমে মরি যে 
৬ ৃঁ বুঝি ঝ নাই, ভুবিতাম, এখন ত।বনা গেল। 

পারিনা কর বারণ ॥ (কি করি) র৯- মু, ॥ (ওগ্] ওগো সখি) 
ঃ স্পঞর 

এখন প্রাণ সেই. মন ফিরা'তে আর পারি কই, টুনি রিল বন্মালী, 
আল্গৰ কালাাদ বু বযাুল্পরাণি? ১ রা, 

২৫ বন , দেখি এ নলরতন, দেখায় কেমন,, 
রাধাক্ডেদিধৈধযা দেখিনা ঈবীগণ সত্বর রাধা কাঞ্চনে খ্্টিত করিলে ॥| | 
ফের মিলন করিয়া ভগলবপু . দর্শনে কর্মল- নয়নে, কমলু-ভূষণে, 
বলিলেন। কি শোভা হস্ব তা হেরি । 



গীত ভাগগবত। ৫৯ 

লয়ে কোকনদে, দিয়ে করপদে, 

কে ভাল তুলনা! করিব ॥ 

যঞ্ধারাগ--কাওয়ালী 

বল দেখি সখি সবে,্দোহে মিলি এত শোৈ 
দোহা মাঝে কে ভাল হুন্দর ? 

নারী-চক্ষে পুরুষ ভাল, কেহ কবে কালা ভাল, 

- তাহে কাল! নারী-মনোহর | 

আমাদের রাই তাই, কেহ,কবে ভাল রাই, 
** মোর চক্ষে উন কেহ নয়। 

অ।ধা'আধট একরূপ/মিলিলেই অপরূপ, 

উন হুন হেন ন। মিলয় ॥ 
যখারাগ--ঝাঁপতাল , 

সখি! আজি কুঞ্জ যেন সে কুঞ্জ নয়। 
মুঞ্জরিল পুণ্পরপুষ্ধ বরী, অলি গুঞ্জে তায় ॥ 

অতিসৌরতে বাৰু স্ুরভিত | 
কুহরে কোকিলকুল, কৌমুদ্রী কাঁরিছে 

আমের্ছদত॥ 

দেখ উথলিছে,এ যমুনা, 
কুরঙ্গ খেলিছে,শবিহঙ্গ নাঁচিছে, 

হাসিছে এ ॥ 

ক লে, 

বাঁজীও' বীণা! ওগো বৃদ্দে, 

রদ্ধুজ্র গীত-্রীধাগোবিনদে, শুষ্সাইব যতনে ॥ 
রি 

উনরিংশ*ত অধ্যায়, 
বর্ধাবর্ণন | * 
তৈরবী--তিওট 

দেখকি চমৎকার, বরন অধিকার, ২ 

'কত কি দুস্তের প্রদর্শনী ধেমন। 
আকাগে ঘনঘটা, চমকে বিচ্যাংছটা, 

অস্পষ্ট সংণ-বরক্মৃভাব-নিদর্শন ॥ 

সধোষ-আকাশে লীন, শক্রচাপ গণহীন, 
সগ্ণপ্রপঞ্ধে যেন নিও ণ-আভাম। 

অহঙ্কার-ঢক1 যেন, আত্ম। অপ্রকাশ ছেন, 

যার তেজে দৃশ্য মেঘ তাই অপ্রকাশ ॥ 

রজব্বের দান প্রায়,লইয়ে ফিরা+য়ে দেয়, 
হুরধ্য শুষিষ়! জল*উগারি দিল । 

দয়ালুর দেখি শিখি, বারিদে এখন দেখি, 
.. তাপিতের উপকারে জীবন ত্যজিল॥ 

কলিতে ধন্সির দুখ, অধপ্মির বাংড়ে হুর, 
বধায় গ্রহে নিগ্রহ খদ্যোত উজ্জ্বল?" 

বিষয়-রসে রসিক, মানসহ”তে অধিক, 

তটিনীর হুষ্ট তন্থু হইল প্রবল। 
বৈষ্বঅতিথি দেখি, হরিদাসগৃহী সুখী, : 

মেঘ দেখি শিখী সুধী হইল তেমন। 
সংসারে পাপের ভয়, পাপী তায় সুখী হয়, 
_. সপক্ষ-পুকুর চক্রবাকের, ভবন ॥ 
গাষণ্ডের তর্ক যেন, বেদ-মার্গ নাশে হেন, 

কত বাঁধ ভগ্ন হলো বর্ধার জলে। 

ভুঁমি ভর্ববরা হয়, কষক আনন্দ পায়, 
হখ হয় মাতৃক্রোড়ে দৈৰ বলে ॥ ১৮৬ 

' হ্ারৎ' বর্ণন | 
হরট খাস্বাঁজ--আড়া , 

নীল-আকাশে ঈ্নদের*শোভা, 
শরতকালেই দেখায় ভাল । 

যেমন মোহ- মু্-চিতেন্ জেচাতিঃ 

৪ , * করে অঞ্চলো ], 

বেষ্টিত হ্রিতট্রলে, ্তায়াভ নি 
'বিস্বিত-চন্ত্রম্ডুল্য ধরা গগপ ধু 

রন ্লকুহুম কতঃ তারাই যেন তারার মত 
চকোর ভ্রমন্ধ বত, খেচরে ভ্রাস্ত করিল ॥ 



০৪৩ গত ভগবত ] 

বিভাবরী এক নয়, দ্িবাও কিবা সেজে রয়, হু মললার-আড়া , 

গর্ভাধানের হধোদয়,প্রন্র্তি সেজে বজিল। এ বারী া্াইওন! আর।' 
পঞ্ষিল শুকা'য়ে এলো,আ বিল সব ঘুচিল, বাশীনয়এ যোগমায়া * জগ ভুলাবার। 

! বরষার এলে! মেলো। পথ ঘাট সোজা হইল॥ | , এলোমেলো যোড়া তাড়া, 
সমশীতউষ্ম্পর্শ, বাতাসে বিলায় হর্ষ, ধম্রে রাখা ভাঙ্গা গড়া, 
বসম্তহ'তে উৎকর্ষ, শরতে আনন্দ্ণদিল। এ প্রপঞ্চে আধিপত্য একাই যাহার । 
নিঝরে ঝঝর ধ্বনি, অমরের গুনগুনী, অঘটন ঘটাইতে, বাকি কি আছে ব্রজেতে 
ঝি'ঝির রব ঝিষঞ্িনী, মিলিয়া মনো মোহিল॥ আপন অধিকারে কর যথেচ্ছ আচার" 

পা ১৮৭" রূপ-গুপ-মহিমায়, বিমুগ্ধ ক্রি সবায়,' , 
'ঝুলন যাত্রা । আরে!কি ইচ্ছায় চাহ সাহায্য মায়ার, 

আত্মামন পি তোরে/খালি েহে খর করে 

করিতে রাম ও কৃষ্ণ রাষালদের সহিত | সামান্তর্াশির স্বরে, স্ামান্ত সামান্য নরে 
কাজোরী, গাইতে গাইতে নান! প্রকার | * ত্বরের বাহির করে প্রাণ'আছে যার । 
ক্রীড়া করিতেছেন, রাখলগণ বলিতেছেন । | শুনিয়া তোমার বাশী, পাষণ্ডেও হয় উদাস 

কাজোরী নুর__খেম্ট। উদাস হবে যে কৃষ্ণ সকলসংসার € 
এসো কানু তোমায় দোলাই। __- ১৮৯ 

কদমগছের ডালে ঝে'প। দোল! টাঙ্গাই বংশিরধ্বনি শর্নিতে শুনিতে, গে ॥পীদের 

বাজাও বাঁশী সঙ্গে কাজোরী গাই ॥ ৫ অসুরাগোন্ডেদ ! পা 
সে আমোদ দেখে নাচবে গোরু বাছুর, « পরস্পর সন্যোধনে |, 

দেখতে আসবে মগ খঞ্জন ময়ূর, সরফরদাঁ কঃওয়ালী 

ঝুলনের ঝ'কিতে তুখী সবাই ।« | আহা কি অুস্বপ্ে বা বাজায় আমার 
কুহুমে রচিয়ে ভুখণ পাই, | ".. বংলীধাহীঠ - 
কুছুমে খচিয়ে গোল! সাজাই, 1 শুনে কি হুখহতেছে বুঝাই নারি ॥ 

কুহুমগুচ্ছেরণচামরুক'রে' চোলাই ॥ ১৮৮ অনেকেই তো বাশী বাজাু.. 
5- প্রর্কৃতি বাত দ্বরগশুনায়, ] 

রাম ওণ্কষকে (দোলায় চড়াইঙ্জা দোলা- | « বধ এমন প্রাণ জুদ্ধা়,*. 
ইচ্চে দোলাইতে রাঞ্জালগণ কাঁজোরী গ্রাইজ্জত দিল? আমার মুরুরি 1 
লাগিত না সবে নাইনে হখকর স্কৃত কি আছে, 
লাগি “বাপী ওনিগা কজন! কষকে | * সব তুচ্ছ আমু কাছে, 
উদ্দেরখ ঠক কহিল । * টীকাক।র বলিয়াছেন । 



আমার মন 'এই য|চে, 

শুনি ক্টামের বাঁশরী ॥ ১৯০ 
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রারোয়াা--ঠুৎরি 
মের রাশী ধন্তপুণ্যবান। 

আর,কেব! ভার সমান ? 

গঙখ চক্র গদ' পর্গের শাহি এত মান ॥ 

তাদের রাখেন হাহ ধ'রে, 

র্বাশীকে ধরেন অধরে, 

তধ'র-সুধা পান করে, বাঁশী ভাগ্যবান ॥ 

আমার কি সৌতাগ্য এমন, 
পাব সে সুধার আদ্বাদন ? 

যদি কৃষ্ণের কৃপায় কখন, 

মে ণদে পাই স্থান ॥ ১৯১ 

এই কাকি কুহু কুহু ওত্রমর গুন 
গুন করিয়া * শুনার ব্যাঘার্ত করিতে 

লাগিল এই জন্ত ভাহাকদিগ্কে কহিলেন, 
ধকা)জোরী শ্মুর__খেমটা 

বুঝি শ্(মের কাশী শুননান্ত ? 
' অহস্ক।র মনেন্কর এত তাই 

ভেবেছ এমন অ?রি,কার স্বর নাই ? 
কেবল [কোক্লিণা তার কুহু- -কঠনথর, 

প্নৃধুইউিতন গুনগুন করিস ভ্রমর, / ৃ 
খুনুমের মুরম্নীর কাছে কি,ছোদের বড়াই । 

বটিদ্ুপুব্থ শির স্বরে ু্ ধ হয়, 
কানু বেছে বাজী ইল্বে ৫ ফিরীয়। ও 
প্থরার তপন বাঁশ শুনে মুই সদাছ,॥ 

শুনেপ্বাশিক স্বর বসুন উজানে ব্য, 
বাঁশির বরে হয়ে গ্বো্গীর গণ হৃদয়, 

তোদের হাদয় আঁছেটবিত্ত সে হাদয় লটই। | 
১২ 

নীত ভগবত । ৯ 

পরস্পর মন্খোধনে | 

ধান্বাজ__মধ্যমান 
সুধুই কি শ্যামণর্বাশী বাজায় ভাল । 
যে ভাল তার সবই ভাল ॥ 
কৃথা কয তাও সুধামাখা 
১ রূগ্জে করে কত আলো ॥ 
মুরপাখা গুষ্জারমালায়, 

মাথায় চুড়া কেমন মানায়, 
কপালে অলক] দেওয়ায়, 

মুখ করে ঢল ঢল। * 

সহান্ত-অধরসনে, চঞ্চল ছুট়ী নয়ন্টে। 
সে শোতৃ! দ্বেখি শ্রবণে 
আপনি দোলে কুগুল ॥ 

বৈজযন্তী-মাল! গলে, শিক্গা বাশী করতলে, 
ধড়। পর। পীতাঞ্চলে, তাতে বর্ণ নীদকমল । 

রাজা কি দ্বেবকুমারে, সাজও রত্ব-অলক্কারে, 

এমন মানাধনা কারে, 
, বটে কিন। বল বল ॥ ১৯৩ 

হুধুই কি শ্টাম রূপে মনোহর । 
্লকলগুণের ধাম, সর্ধবশক্তির একেশ্বর ॥ 

নারী ভোলার ভাব ষত, 

ছেলে ভোলার লীলা তত, , 
বীরত্ব মাহাত্ম্য গত, 

ঘুবাবৃদ্ধের পূজ্যরর | 
পশুপক্ষ্যাদি ভার রাধ্য, 

৪. 2.৫ 

টি অসাধ্য তার মুনীধ্য, 1 

| আরাখ্যেরও স্ঞেআরীধ্য' ' 

অথট বাঁলক হুর 1 ১৯৪১ 



৬২ গীত ভাগবত 

বক্তার,উদ্ভি। 
মল্লার_-তেতালা 

 শ্লীতির প্রতিগ্রীতি দিতে, প্রীতিময় ঈপ্নর ? 
আপনি হ'য়ে বাঁশী বাশির স্বর ; 

আপনি বাজায়ে শুনান, বরদাতা ইচবর ॥ 

ব্বদযের হুদ্য হয়ে, পশে সহগদয়হদ্রে 

গোগীদেব সর্ধাঙ্গ সুখে ভরিল, 

তাই সবে এলোথেলো হইল; 

" হেথা যশোদার স্েহ উলি, 

, স্তন হয়ে পড়ে গলি, 

পুলকে পৃরিয়া নন্দ হতেছে বিভোর । 

মুখে স্তন বস না পিযেট 
কাদিছে বাশী শুনিয়ে, 

দাড়া'য়ে অসাড়ে গাভী ছুধ বারে, 

5 আন পশু কণ পাতি বাঁশিক়স্বরে ; 

নীববে শুনিছে পাখী, শিহরি উঠিছে শখী, 
স্থির হ'য়ে*নদী শুনে বেগ যার অধর ॥ 

£ ধীর হ'য়ে বায়ু রয়, পানে গুনতে বাধা হয়, 
ঝাৰ! ঝিঝি নিবিবিলি করিল, ॥ 

তাপ তপন আজি ত্যজিল, 

বন দ্বন হ'য়ে আকাশেতে, « 

ছত্র হয় কষ্চের শিরেজে। 

কঠিশ মাটি রজ হলো, ব্রজের ভিতর ৷ ১৯৫ 

বিংশ অধ্যায়" 
 কৃষ্ণান্ুরাগিন্ট কতকগুলি কুমারী গান করিতে 
করিক্তত ৮৬০ অুজামন করিলেন । 

ৃ ঘড়া--িমাতেতুলা* 
সখি গণ প্পাফরা বৃন্দাধনে রই! 

কষ্-পপয়ে সবাই সুদী স্ভামরা কিন 
ঞপলাম সই ? 

যে চরণ পাবার তরে, 
লোকে যোগ তপস্যা করে, 

“ আশা করে ষদি কন্ডু পাই; . 
* পল চরণ সাহ্যাতে পেয়েও, 

পাবার মতন পেলাম কই ? 
কষ্েের সেবা কেহ করে, কেহন্সহবাস করে 

কেহ সঙ্গে থেলে সর্বদাই; 
গোষ্টের লীলা বন্তেও দেখে, 

ত1 দেখারও যোগ্য নই ॥ 
নাম মাত্র জগদ্দ্ধ, নাম মাত্র কৃপুাসিদ্ু 

পক্ষপাতী কৃপণ এম নাই? 
নাথী যে পিঞ্জরের পারধী, তা কি জানেন। 

কানাই? 
* সমান দেখ! লুকিয়ে ধ্যানে, 
তবে সাকার কি ক্লারণে ? 
কাগ্রমমেঘ চাতকের দর্খা্ঠই ; 

অকিঞ্চনের ক৬ ছুখ কে বোঝে রঘুজজ বই. 

88 ১১২ 

কুমারীসকলে যমুনাতীরে কাত্যায়নীর পৃজ 

করিয়া প্রূর্থনা করিলেনও 
বিহঙ্গড়া--জৎ, 

** মাগো কাত্যায়িন্! ঘকরুণ। করগো, 
তোমার কুমার কি্ব্বীবতি তত: ও 

কৃষ্ণপ্রিয়াঃকরু এই, ওপর্দে বিনতি ॥ 
কৃষ্ণ জখিলে পিজা 

দিবেকি পতিপ্রার্থিনীর হইতে'পতি? 
হইঞমযোগ্যা পাপ্লী তুষিতো ঈীতিজ্গাবনী 
পেতেপারিখ্নীলমণি, পবিক্র কর মা! এ মতি, 

কিস গু ১৫১৫ 

কুমাটিসকলে বিবস্ ইয়া বন্ত্রগুলি তীরে 
রাখিয়া জলন্তরীড়া করিতে করিতে গাই 
লাগিলেম। 



শীত ভাগবত। 
রর 

ভৈরবী-_তিওট 

সেকি নাজানে? 

ষে.ঘ্! করে সবই সেই বিধাতার বিধানে ॥ 
.  কৃষ্ণে ভালবাস।, পতি করি আশা, * 

ভালে আছে লেখা, নতুবা হতোনা মনে । 

ঘটকাপি*ক'রে, মিলাবে সে পরে, 

এ বিধি নিশ্চয়, বুঝিয়াছে মনে প্রাণে । 

ঘমাদের বাসনা, কৃষ্ও কি জানেন! 

,সে'কি না জেন্তন কারও, মন টানে? ১৯৮ 

ব্রণ । ৃ 
এমন সময়ে কয়েকটী বয়স্যসহিত শ্রীকৃষ্ণ 

তথায় আসিলেন ও কুমারীদের বস্ত্গুলি 

হরণকরিয়া হাঁজিতে , হাসিতে নিকটব্তি 
কদম্ববৃক্ষে অঙরোহণ করিলেন । তাহা! 
দেখিয়া কল্পনীর অনুমান। 

| কাঁচুরনীয়_উৈরবী একতালা 

কীটাণ হইতে, ভ্রযনশঃ উন্নত, ৃ 

* শরীরী সুবারি প্রভু। * 

পরমপুরুষ, ক্লরমের ফল, 
. কারে কি ন»দেন্ঠকভু ॥? 

“তবু দুকর্,বাওষ্দাও করে, 

মেটে বাসনা তার | 

৪  পঁখিতে পাইয়া, 

িতেছে, আবদারি॥ 

রিপার বারা, 

'.. পাইতে হুরিচরণ |. * * 

ছকটপটে ধরে, ঠেকা'ল্লে রাখিতে, 
" পারেনা মধুহুনু॥ . 
দাতা আসিবার, আগেহৃতে যত, 

* যাঁচকের সমারোহ । * 

মুবতী প্রৌঢা, অঙ্গ চ। হিয়া, 

মাতিয়াছে অহরহ ॥ 

হাদে দেখ 'ষত*কুমারীর। চায়, 

পৃতি হও রমা-ধব। 
ভকতের সাধে, সাধ মিটাইতে 

৮ কল্পুতর কেশব । 

অদেয় তে নাই” তথাপি দিবার, 

কৌশল কৃষ্ণের কত। 

কেন যে কি করে, বুঝিতে দেয়না, , 

ভোজের বাজীর মত ॥* 

ব্রজ-রঙ্গভূমে, প্রেমপ্রদর্শন, 
গে।পী নটী নিজে নট, 

ধ্ী 

বেসন হরণ এই অভিনয়, 

ছেলেমী নয় নিপট ॥ ১৯৪৮ 

কৃষ্ণের প্রতি কুষারীদের উক্তি । 

সিজুখ।ম্বাজ-_আড়ঞ্ধমটা 

ছি ছি একি তোমার কায বংশীধারি ! 

সাজেনা দামীদের সঙ্গে তামাসা চাতুবী ॥ 

" আর জলে রইতে নাবী, 

ধেখ শীতে কৈঁপে মরি, 

বসন রাখ বিন করি, কথা রাখ হরি ! 
অবল। সরল! নারী, লুজ্জারই ভরসা করি, 

সে লজ্জা ৮ হ্করি ? ২০০ 

বস্তরহরণপ্রসঙ্গে কল্পন্মুর সদ্রভিপ্রীয় | 

বীর্তনীয় ভোর একতাল। 

, বসন হ্রণ, রাখালী-তামমীসা, 

রাখালবখালে* কয ।* 

কেমনে বলিব, তাই বটে জা, 
* কৃষ্ণ সে রাখাল নয়» 



৬৪ 

এ রহস্য মাঝেধযে রহস্য আছে, 
সাধকের ছিতকর । 

এমনি করিয়া, করম শিখায়) 

অভিনয়ে নটবর ॥ 

বৈরাগ্য হইবে, সন্গ্যাস করিবে 
তবেতো। পাইবে হরি 1 - ক 

পিগন্বরে চাও, সংর্সার সম্বরি, 

হতে হবে দিশম্বরী ॥ 

বসন হরিয়া, উলাঙ্গী। সকলে, 

* বুঝাইলা বত্জীধর । 
বমন হরিঘা, দেহের মতন, 

আত্মায় উলঙ্গ কর ॥ 

সংসাঃর ঘা কিছু। মনের বন্ধন, . 
ওম সব তার ধসন। 

এমনি প্রকারে, উলঙ্গ করিয়া, 

সে সব কর হরণ ॥ 

আরো বুঝাইলা, যারে চাহি আমি, 
উলঙ্গ করিয়া লই । 

সংসারসহিত, ভাগাভাগী-প্রেষে, 
প্রেমিক আমিতো নই ॥ 

সকল সঁপিতে, বাসে কি সরম, 

ঢাকা রবে গোপিকার € * 
ডাই কৃপা করি, আপন্দি মুরারি, 

ঘুচায় বন্ধন ত্র 1 ২০৯ 

চট.কাভাঙ্গাণ 
সি আড়া 

বিবিধ-বন্ধনে বাঁধ মন। 
কর্ড দাও সেখ; 

তর্কেতো হইবে কৃষ্ধপদে আত্মসমর্পণ ৃ 
- কাংজাবৰ বন্ধন ষজ. প্রাক পপি ক্ষ কর্ত, 

শীত ভাগষধত। 

ভেবে দেখ কৃষ্ণপ্রেমে গে পীদের, ছিল বন্ধন 
যাদের কষ্ধগত জীঘন। 

'কষ্চপ্রেমে দেহ'ধারণ$ 
* তাঙ্জেব মনোবন্ধন, কৃষঃ ঘু'চান 

“করি বস্ত্র হরণ ॥ ২০২. 

রঃ 

অনুকূল-চাতুরী । 
কীর্তনীগয় ছুঃখশি বরাড়ী--একতাল। 

কহিলা মুরারি, এস এস সবে, 

বসন কর গ্রহণ। «*: 
তোমবাসকলে, ক হইবাছ, 

" « করিষা ব্রতাচরণ ॥ 

লীলায় মিলাতে, করমের ফল, 

প্রবীণতা নাহি সানে। 
কেলানে কে তার& লোকে জানে খেলা, 

*ছেলেমী ভাল এ কাঁষে ॥ 
উলাঙ্গী হইয়াআসিতে বলাতে, 

মনে হয় উপহাস ॥ 

কিন্তপ্উপদেশ,আব্মা সাক্ষাৎকারে, 
£ষ বায় পরে কিবাস? « 

লোকাত্তরে খায়, দে ফেলাইয়া, . 
, সাযুজ্যে গার সন 

চম্বকে চাহিলৈ, পারনাপুস্থিত ; 

লোহ$ লয়ে আবরণ 1.২০৩ 
আআ 

জটিল-কৌঁশিল, ্ 
কীর্তনীয়' মালব-_দোঠুকি? 

গোপনশরীর, করে আচ্ছারদিয়া: 
আসিলে,কুমারীগণ । রা 

কৌশলে উলগকারিক্য কেশব, 
ভাঙার আাউ কারণ ॥ 



গীত ভাগবড। ণ 

আখ্ম চি আসিয়া ঘে টুকু, এর মূল, অস্থি, সত্ব, বন্ধল, 
গোপনে রাখিয়া দিবে । পত্র, ঈুষ্প, গ্ধ, পরব, ফল, 

তার অন্চুরোধে, আবাঁর সংসারে, ছায়! আশ্রয়ে €কবল্প, পরের উপকারে ব্রতী 
ফিরিয়া আসিতে হবে 1৬ « (এমন কেবা) 

অন্যেরে এরূপে, বুর্বান ঘায়ক্ষি ? জীবদের তোগের তরে, ভোগ্যস্বয্লপ ধ'রে, 
সরম্ক মরম-চোয |  খৈল্মন্ ভুবনভিতরে, আপনি প্রকৃতি । 

(কৌশল ব্যতীত, এরা'কি খুঝিত ? '*তেমনি দেগ্লি এ উদ্ভিদের ব্যাভার, 
এ কথার ফের ঘোর ২০৪ ষেন এরাই বা দয়ার অবতার, 

* কিন্বা পরষসাধুতার, বাঞ্থিত, গতি এ মতি ॥ 

দের অভিলধিত বর । | অতুলিত), * 
» কৃষৌর উক্তি। যত সবস্বার্থপরে, চারি ফল.পাবার তরে , 

কালাংড়া__তেতালা , * নিয়ত চেষ্টা করে, নাহিক বিরতি । 

গে।গীগণ ! আজ “তোমাদের ব্রত সমাপন । | , জীবন,চমুক্ত হলেই ফুরিয়ে গেল, 
থৌরী-আরাধনের ফল,  * কিন্ত জগতের কি কাষে এলো, 
পেলে কল্পো আস্বাদন ॥ দিন কতক এলো খেল, 

পাইলে এ ফল-ন্বাদ, পুর্ণ হবে সকলসাধ, হেটে ব্যাপারী যেমতি ॥ (ভবের হাঁটে) ২০৭ 

'রবেনা ছুখ বিষাদ, কোন আকিঞ্চন; 
 অন*হইবে ভাজ্াবীজের মতন ; যাজ্জিকব্রাহ্মণদের ভ্রান্তি । 
নগদ ভোখ্্য পাবে শাস্য-নিকেতন। ; অন্তর বসুনা-তীরে উপন্থিত হইলে রাখাল 

২০৫ |ক্লাণ ক্ষুধাতুর হইয়া! রাম ও কৃষ্ণকে ভোজ 

তই, কথা বলির শী রস্থানকরিলেন, প্রার্থনা করিলেম। কৃষ্ণ বলিলেন ওই নিক? 

কুমারীগণও স্ব স্ব হে স্দনকরিলেন *ব্তি-আজিরসলামক-গ্রামে বাইয়া! তথায় 
| দেবধজ্জঞে 'ব্রতি-ব্রা্ষণদের নিকটহইছে 

| একবিংশ অধ্যায় । আমাদের নাম কািয়! অন্ন প্রার্থন। করিয়া 

লন উমুিসলবিতোম ও্রাখালগণের | আন, রাখালঙ্বণ কথ উ্মস্থিত হইয়া যাজ্ি 
নিকটে কৃষ-কর্তৃক মৃাদির প্শখলাবাদ । ্রাহ্মণদিগন্কে বলিলেন । 

বাউলের হবর-খেমট। * খট, তৈরব-সএকতালা 
স্তততাৰ এ সব আকৃর্তিঠ | কট নিবেদন অবধান। 

ওষখ্রিতৃণ, গুল্ম, লতা, তক্ষ, বনস্পতি ॥ *. » জ্ুধাদ কাউর, কফ হলধর, 

এদের সার্থকজন্ম, ডিন্বার্থ জীবনকর্।. » যদি শ্রদ্ধা হ্ধ,কর,অন্নযান$। 

ফেরে দ্থিতীয় ধর্দ, অ্চল-ফুরতি।, 1) : স্ুতৃত্ুরে অন্দানে মহা্ল, 



৬৬ গীত ভাগবত | 

স্বাচকের সম্তোষে গৃহস্থের মঙ্গল, যে ইচ্ছ,ক স্বর্গের লাগি, 
বিশেষ, ফলাকা ভিসি, "থাকে অপেক্ষি, আর কিসে তার হখোদয় ? ২০৯ 

যদি যোগ্যপাজ্ছে হয়,যাচমান। 

আমরা নই ভিক্ষারী, গোপ ব্রজবাসী, কল্পনার টান | 

রাম-কৃষই তোমার অঙ্গের অভিলাধী, ূ সিন্কু--মধ্যমান 

তাদের আজ্ঞাপালন, করি অন্ু্ষণ,. | বাসনার দাস কম্মানজিন, 
অবজ্ঞা কর তায় নাহি অভিমান ২০৭ ক'রতে পায়ন। মুক্তির আকিঞ্চন । 

'আসক্তে বিরক্ত করা, কৃষ্ণেরও নছে মনন ॥ . 

ভগবান অল্প চাহিয়াছেন শুনিয়াও ব্রাক্ষণ | তবে যে হয়ে বিরক্ত, হয় স্কফের পদানত,, 

গণ অর্মবান দুরে থাকুক কোন উত্তর ছিলেন : তারে কৃষ্ণ করেন মুক্ত, 
নং ॥ ইহা দেখিয়া কল্পনা বিবেচন? করিল। ৃ এই গুণে পাপ মোচ্ন। টি 

সিচ্ছু-_মধ্যমান্, | অন্ুকুল-দেবতার অন্ুগ্রহ। 
ফলাকাজিির ফলে প্রয়োজন, কৃষ্ণ বলিলেন, তোমরা স্থিজপত্ীদের নিকটে 

হয়তো জানেনা বৃক্ষ কেমন। ূ যাও তাহারা আমাকে “ভালবাসেন । 
জানিলেও তায় কি প্রয়োজন, রাখালগণ সত্বর ত্রাঙ্ষর্ঈ্দের নিকটে যাইয়া 

বণিক চায় কি উপবন? ৷ রাম কষ ক্ষুধায় কাতর হইস্বা'অন প্রার্থনা 
চতুর্বগগফলের বৃস্ক, কৃ কাছে নাহি লক্ষ্য, | করিয়াছেন, এই কথাএধলিবামাত্র ব্রাক্ষণীগণ 

উপেক্ষা! করিল, ইষ্ট-প্রত্যক্ষে অজ্ঞের মতন । | আনন্দিত হইয়া বলিরেন। **৭ 
এরা এখন পায় কেশবে, ৃ নি: শষধ্যমান । 

কতই কি ফল চাহিবে, * রে রাখাল! কি কথ! গুনালি বল আধার । 
তাতিই এদের উচিত নয়, « এসেছেন অন্ন যাঁছিতে, কু বিস্ু-অবতার |! 

নিকাগে উহন্রিনত ২৮২1 চাও ছল্করে। 

৬ এ দয়ার আনিয়্াছে রে 
রাখালগণ যাঁজ্রিক ব্রাহ্মণদের নিকটে নিরাশ ৷ পেখাইতে মে! সঙ্গারে, এতই মাহযক্য দান, ).. 
হইয়া মেই কা ষবেককিলে তক হাপিযা | জানি ভু ধীনিশভিক্ি, 
বলিলেন! *  পঁকন্ত কি তকর্তি জানি, 

ৃ বিবি মধ্যমান দেখিতে চাঠু গণ শুনি, এইমাত্র পুথ্য- সঞ্চার 
কেহ ৈন বিমুখ হর্স (রোখালগণ হে) কে*কে যাবি আয়গে। ! তারা” * 
বিমুখ করেছে ব'লে, বিমুখ করা*উচিত নয়া। [, আশার শুস্যার একা 

যেবা*কর্থে অনুরাগী, * মন লাগায়েছে্রা, » 
করতে নাই তারে দিবেগট , ৭: শ্ামক্$প খেলতে ত্বার। ২১৯ 



গীত ভাগবত । 

এই কথা বলিতে বলিতে . অন্ন ব্যঞ্জনাদি 

লইয়া বিপ্রপত্বীগণ কৃষ্ণসমীপে গমন করিতে | 
লাগিলেন ) পন্চি, ভ্রাতা ও বন্ধুগণের নিবারণ 
গ্রাহ করিলেন না। এই মস্বন্ধে* কনার 
সিন্ধান্ত । ৰ ৮ 

কালাৎড়া-_-আছখেমট। 

তখন কি আর কায়ে। বাধায় তাদের মন 

বাধ্য হয়$ 
যেমূন প্রাণ মানাঃশোনেনা! 

টু এলোকাস্তরে যাবার সময় ॥ 

বিবেক্ষির আস্ম-দর্শমে, 
সরিতের সাগর-গমনে, 

লৌহেরে চুর্বক-আকর্ষণে, 
পেছুট[ন কোন কিছুই নয় । ২১২ 

কট 

বৃন্দাবনে কৃষ্ণ+দর্শন পাইবার উপযুক্ত সময় 
পাইয়া কল্পনার উৎসাহশ 

'বস্বাজ_:একতালা , 
চল বৃন্দাবনে, কৃষ্ট-দরশনে, * 

 রশন পাবার হয়েছে সমস 
ঘন চ'লে গেছে, দেহ,পণড়ে হে 

পরাণ ্বনাসয় 

“ঘধন গিয়েছিলাম, তীখপধ্যটনে, 
তখন বৃদ্ধ ছিলাম, মাফর*বন্ধনে, 

সংসদের সুনরলগারহ £ কুল ডি 

* তখন যু দেখেছি দেখাই ] য় । 
করলাম, সংসারইতে বিদায় গুহ 

০ ঘুষ্টায়েছি মায়ার বন্ধন, 

'বাকি কর্ম কষে আব্মহীমপর্ণ 
রারথনীযু কেবল কৃ্পদাশ়। এ 

রদুজের এখন রঙ্দাবনবাষ.* রি 

৬৭ 

|. হইবে রহিবে দেহ হলেও নাশ, 
নিত্যানন্দধ।মে গোবিশ্দের বিলাস, 

নিত্যই দেখিবে নাহি সংশয় । ২১৩ 

তন্মধ্যে একটী কামিনীকে তাহার স্বামী 

ধরিয়া রাঁধিলেন । তিনি সশরীরে যাইতে 

পারিলেশনা কিন্ত বখাশ্রুত কৃষ্ণরূপ ধ্যান 

করিয়া তাহাতে আত্ম-সমর্পণ পূর্বক ম্বামি- 

। ইত দেহন্বামিকে দিয়া প্রশ্থানকরিলেন। 
| ইমন-_আড়া , 
ূ দেহ গেহ মাত্র কর্মতোগের, 

ৃ আর তে! কিছুই নয়। 

তখন তায়*আর কি প্রয়োজন, 

হ'লে কর্ম্ক্ষয় ॥ 
ূ প্র্য নিত্য স্থানেতে ঘার, 

ৰ পেয়েছে মন অধিকার, 

1 দেহুপ্রতি মায়া কি তার, ছাড়িলেই হয়। 

ৃ জীবাত্মা রয় ভ্াস্ত'যখন, 
ূ ' বন্ধ গুটিপোকার মতন, 
ৰ আইস্বজ্ঞ হইলে তখন, আর কি বদ্ধ রয় ? 

০ জীবনৃ-মুক্তের জীবত্ব, 
ৰ ধক্ষা! ত্যাগ ছুই আস্ত, 

ররর ২১৪ 

মর ভিজপরীদের উত্ক্তি। 
গর! তৈরকী-_-আঁড়া 

চ্যামনুন্দর কৃষ্ণ তর দেখ যমুনার কুলে | 

হে অঙ্গে তঙ্গ রা "বামভা 

এ * শিরে দিপু চূড়া, 
তাছে গুঞার 'মাল। বেড়া, 

গাঁরধন লীতধ্তাী, উৎপল শ্রুতিযুগলে । 



গীভ ভাগবত। 

হাতে ধরেছেন নীলকমলে, করনা ফল প্রন্তাপা, ৮. 

ওতে! কমল নয় ফলে, « আত্মায় কেবল, ভালবাস, 
ড 

আমাদের মানস-দলে, কমন্ধ হেন দেখা যায়। হা ূ 
হেদে দেখ দেখসথি এ কি, আত্মাসম্পকাঁয় ব'লে, প্রি আীত্বীয়দকলে, 

অলকা ছুই গৃণুচ্ছলে, দর্শন সখ | 

বনমালা দোলে গলে, ূ . কালাধড়া__আড়খেষটা! 
।বেশ রচিত প্রবালে, নট-ঘেন নাট্যস্থলে অধনেত্ব ধন, সাঁধনেরধন । 

লীলা-কমল দক্ষ করে, . পেয়ে যে কি তৃপ্তি, জানে পাইস্বাছে 
ঘুরাইছেন হাস্য ক'রে, ূ য়েই জন ॥ 

নয়ন মন ছুই ধরে, দেখে গরূপ করেনা, শনে যার গুণ-গাথা, . 
ভোলে"? “২১৫ : সে গাথায় মন ছিল গাথা, 

ৰ দেখে সে গুণের পুরুষ, দে কি টর্ধ্য - 
্া ধরে এখন ? 

, মতান্তরে দৃশ্ঠা ভে ভ্দে | গু | ঁ 

| নয়নপথে বাহিরিয়ে, 
স্পা | ৬ * বাহার ৰাগেশ্বরী__কাওয়ালী ৰ কৃষ্ণের রূপ /মালিঙ্সিয়ে, 

নবীন-নীরদ-বর্ণ উজ্জ্বল-শ্তাম-কায় | অস্তরের তাপ ঘুচাইল 

৮৯৬৮৭ এ 
ৰ জ্ঞানির অহঙ্কারের মতন ॥ ২১৭ 

এতল- ক শ্ঠ ” 

দড়া?য়ে বামে হেলিয়ে, যেন লাবণ্য গড়া"য়ে, | | ঘন 
পড়ে পাছে ধ'রে রয় । ৃ শরীকৃষ্ণকর্তূষ ভ্যনা। 

স্তামের হাসি কি শোভা প্রকাশে, ছায়নট-_আড়খেমটা 
যেন চার্*নীলআকাশে, | এসো! ভাগ্যবতি ! কল চুমঙ্গল শুনি। . 
কিম্বা টাদের সুধা খসে, ূ আজ্ঞাকর কি করিব» কি, অত্তি্পাবিণী ? 

র সখ দিতে মো সবায় ॥ ূ « কেবল কিৎদেখিতে আসা, 

প্রাণ ত্জি দেই সীট * : তাইতে আত্রহে,হলে, মমাহুরাগিনী ॥ ২১। 

কৃষ্ণের বাহ্ স্বপ্ধে ধাখি। * | ৃ 

ীড়ায়ে অর্ধাঙ প্রায় |! ২১৬ ॥ "সোপদেশপ্রিক় সম্ভাষণ 
সিদ্ধ শোস্কা' * 

তোমরা! এত ভালবেসেছ'আঙ্ধরে 

আমারে রা 

* যিনি খামিহৃত দেহত্যা%কনিয়াছেন। * . আমারে তে প্রীতি জিন আমার প্রীতিতারে 
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আমারে অপিলে মন, আমারই হ'লে এখন, | তন্বোপদেশম্বার। কুষ্ণ-উক্ত সান্তনা 
শরীর দিবার নয় পাঁলশে উহারে | আলেয়া! খাম্বজ--একতালা! 

মম়-সম্পকাঁয় প'লে,' আত্মীয় ভেব সকলে, কেন ছুখ ভাব*আমার স্বভাব, 
'স্বকীক্ব কি পরকীয়, অতেধ-আকান্ষে। * জাননা, এই যা দেখ লীলামষ। 
এখন খব স্ব গৃহে যাও, পতি-অনুগতভাঁ হও, এই, অগ-সঙ্গ ক দিনের তরে €? 

কেহ হইবেন+ রুষ্ট, ভয় নাই কারে ॥ ২১৯ ঃম্সহীন- আত্ম! বাহিরে ভিতরে, 
তি | পরস্পর মিলি এক হও পরে, 

দ্বিজপত়ীগণের, খেদ । চিরম্থ(যী মুখ পাইবে নিশ্চয় ॥ 

ূ খাশ্বীজ-_এঁকতাল রূপতো দেখিলে, শুনিয়ছ গুণ, 

গৃছে বেতে বল, কেন কৃষ্ণ বল, স্মরণ কীর্তন কর অনুক্ষণ? 

এমন নিঠুর বালী ? সেই হ্খে নিত্য থাকিয়া মগন, 

শরণ লইলে, সরাইয়ে দাও, * হখময় আমায় পাইবে বিলয় । ২২১ 

মনে গাউন এ পত্বীগণ প্রত্যাগমন করিলে ভীহান্দ্রর কৃধ্- 

তুলে লও খুলেন্ভবের বন নুরাগ ভাবিয়া যাজ্িকগণের আঙ্ষেপ । 

সাক্ষাঞ্চ পাইয়া ধরেছি চরণ,” ধিক উঠ গা 
: *ত্যজ কি মোক্ক। পাপিনী ? ্ান-৫ 
পতিশিগ্লাাবন দার সাগর টস জ্ঞানে ধার তত্ব করি,পায় তায় অজ্ঞ! নারী, » 

জেনেও তারে চিনতে নারি, ভক্তির অভাবে। 

জ্ৰনীহ'তে প্রিয়জন, তক্তের বিশ্বস্ত মন, 

এ কথা সত্য কে মিয। কর 
&কহতে] কঙ্জেনো সাগর-ভিজ, 

মিশিছে' বাছু]-তৃটিনী ? »* ) পুকুষকারে প্রিক্জন, কার বাধ্য কৰে ? 
ধারের সম কাট। ঘোরদাম, হর্জেয় দুপ্প্রপঠ্ ব'লে, কৃপাকরি ভূমণ্লে, 

'*তোমাঁশ্বরশন তোমার কৃপায়, প্রকাশ লীলার ছলে? বুঝি অনুভবে । 
উভয়ঞ্হৃষে'গ করি গুলপ্লায়, ভক্তি হেন চক্ষু*নাই; জ্ঞান কি সেরূপ পাই" 

আঠানি রা. দেখায় হক্ষি'তারাই, যারা রত মাধবে ॥ ২২২ 
পি মী পতি হে রি 

তুচ্ছ কারে জাসা, কে বা কে লবে, ৩ ৯ 
"ও চরণে আত্মা, দেহে কব হবে, 11 দ্বাবিংশ্*্অ ধায় 
.. কি নাজান ভিত্তামনি 1 ২২০ “ইত্দ-যক্ক ভঙ্গ | 

মেখ জলবর্ষণ করে, জপরপান করি,*্এবং জল 
সিক্ত হুইয়া ভূমি যে শদ্য প্রসব করে তাহাই 
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জীবনোপায়, অতএব মেহস্বামী ইচ্ছের পশু গালি বনে ধাঁকি, 

অচ্চনা করা কর্তব্য বিবেচনায় ব্রজবাসিগণ গোবস্ধনের ভরসা রাি, 
প্রতিবংসর ইন্্রযজ্ঞ কদ্দিয়া'থাকেন। সেই এরাই অহুকুল-দেবতা, এদের, 
যজ্ঞের উদ্যোগ হইতেছে দেখিয়া কৃ নন্দা- | , খুঁজ হবে ওভোঁদয়॥ ২২৪ 
পি গুরুজনকে কহিলেন । * 

1 কৃষ্ণের এই যুক্তি চাতুরীতে গোপগণ উত্তে- 
সবাই কর্ম কর কর্প্টকি চেননা৭' 

করমই পরমেশ্বর ফলে অন্গমান করোনা ? 
কন্্মবশে জনম মরণ, সুখ ছুঃখ আদি ঘটন, « 

কন অনুসারে কম্মী,ফল পায় যেমন সাধনা। 
ফল্দাতা রহে কেহ, কশ্মিরইতো! বশ সেহ, 
কণ্ম নাকরিলে সে তো, কারেও ফল দিতে 

জিতহইয়। ক্ষন রহিত করিয়া গে! গোবর্ধন 
ও ব্রাহ্মণদের অঙ্চন1 করিলেন, মহামহোহ", 
সব হইতে লাগিল। ন্্রী ও পুরুষে ভিন্ন 
ভিন্ন দলবদ্ধ হইয়া গোধনসকলকে অগ্রসর 

করিয়া বক্ষ্যমাণ গীত গাইতে গাইতে গোবর্ধন 
গিঁরি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন । 

পারেনা ॥ * 

ইহ জন্মের ভোগ্য সব, .. আত্মজ্ঞের উদ্বেগ । 
পূর্বব জন্মের কর্ম্ায়ত্ত, ঝিকিট--আড়া" 

কর্মের 'ন্ৃবত্ত হয়ে, বৃথা অন্তের উপাসনা। ভাল ছিল অজ্ঞতায় । 

(তবে ইন্দ্রের আরাধনা কেন কর?) ব্যাকুল হতেছি ভাবি আপন দশীয় ॥ 
কৃতজ্র্তীয় বাধ্য হও, এ জগৎ কারের রাজত্ব, , 
কর্মের পূজায় রত রও, দেহ কর্ম্মভোর্দের ক্ষেক্র, 

তসতীর মত, পরপতি ভজন] করোনা ॥ ২২৩ | জন্ম ৃত্ু্কণ্্ায়ত, আমি বন্দী ভাষ 

চিরকাল কি এর্নি যাবে, 

075 *।. এতে শান্তি কে পরায় কবে, 

গারা ভৈরবী_জ্ । সরষে মরি তাই ভবে কি রৃথায়॥ 
জাননা জগতের ব্যাপার, অবিদ্যার কৃহকেতে, ৪ 
কিসে সষ্টি স্থিতি ল্য়। ঘুরছি ঠিনেতের, 

সত্বরজতম হ'তে নিরব হয় সমুদয় ॥ আরতো! পারিনা ধররিতে ওপর /ণ 
ঘন বরষে উদক, রজ তাহার প্রেরক, ৫ 
জলহণতে শল্য, শসতে জীব জীবিত রয়। * দীন, সঙ্ব্যাসী পা 

*ভেবে দেখ কেকা কর্তা, টি রঘুজেরে উদ্ধারিব, সপিব আত্ম ॥ ২২৫ 
স্বতাব হর্তা কর্ত! দর, .. রী 

বরং তারুই পুঙ্, ধাঁদের হারা, আমাদের |. 
জীবিকাহ্য় 
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কি লজ্জার কথা ! 
ঝিঝিট--আড়। 

' *তেবে লঙ্জীয় মরি মন ! 
কখনই কি ঘুচিবেনা জনম আর মরণ? 

আশিলক্ষ জন্ম ভরঃমে, 

মানুষজন্ম ক্রমে ক্রমে, 

মানুষের অমান্য-দৌষেও হয় অধঃপতন । 
মানুষ ক্রমে দেবস্ক পায়, 

দেবত্বের পর শিবৃত্ব হয়, 

সাধন-বলে, ই প্রকারে জনম হয় বারণ ॥ 
নতুবা্প্রলয়ের্র পরে, 

এই জীবত্বই এই সংসারে, 
অনস্ত কাল পুনঃ পুন্চ করিবে ভ্রমণ | 

এ সব তত্ব জেনে শুনে, 
নিশ্চেষ্ট থাক ক্ষেমনে, 

সংসারের অশ্ষহুঃখেও হয় নাকি চেতন € 
অস্তরে বিবেক ধুর, 

| ন্তমসূক্তি ত্যগ কর, 

নিরালম্ব না হলে নাই বন্ধন-মোচ ' 
খলীতে যদি অগ্নক্ত হও, 

, রদুজে সঙ্গে করে লও, 

জগন্নাথের পদে কর আল্ম-সমর্পণ ॥ ২২৬ *' 

মন্যক শিক্ষাদান 

মনরে তুমি আর কিছুই 
হখহ্ঃখের"হেতু কেবল, তোমার তাকী ॥ : 
ও  জগদ্ঙ্পারর্পলিত্য হয়, . 

তৌমার আমার জন, নয়, 

কাদে পড়ে পাখী (লাভোস্কাদে 0 ফেলেন! ৪ 
নিরাকার তোমায় কি করে, 

কে রাখিতে গ্রে ধ'রে? 

য। ক'রতে হয় কর কারও, বাধ্য থেকন] ॥ 

দেহ-ধন্ম জনম মরণ, 
অবস্থাদ্দির পরিবর্তন, 

আপনিই হয়, সে কার পুরাক় প্রার্থনা ? 
রী শরীর বিন থাকে থাকুক, 

তাতে থা হুর মবই হউক, 
পরের বরে থাকার মত, থেকেই দেখনা ॥ 

তোমার বন্ধন তোমারই দোষ, 
তোমার মুক্তি তোমারই বশ,” 

স্বাধীন ষে তার অধীনতা, পরমযাতন। ৷ 

ছাড় মায়ার অধীনতা, 
* শুন মন রঘুজের কথা, 

মায়া-মুক্তি হ'তে আর কি,মুক্তি সাধন ২২৭ 
(0০০৯০ ১১৯ 

আক্ষেপ । 

ইমন্ ভুপালী- আড়খ্খেমটা 
মন অবুঝ মায়ার ফেরে, সময় হ'রে 

সারা হ'লাম। 

নইলে এদ্দিন ভবের আধার, 
ছাড়িয়ে যাবার স্থান যে পেতাম ॥ 
একে অ[ধার সন্ধ্যাবেলা, 

তায় এ পথে আপদ মেলা, 

তাড়াতাড়ী,ছেলে খেলার, কর্ন নয 

“হায় কষি ফরিলাম! 
সময় থাঁকৃতে চেত হলনা, 

অলসের অস্থুশো্টনা, 
ছরুর কৃপায় পথও চেনা, আস্তে আন্তে 

গেলেই: যেতাজ ॥ 
এখন ভাবলে শবে কি আর, 
েষ্টা কণধাতে হবেই ঘাবার, 



খই গীত ভাগবত! 

খানিক গেলেও অনেক সুয়র, পুনর্ধাত্রান্স । এষে সংসারের ব্যাপার, জীবকে ফাসাবার, 
পাব আরাম । এড়াবার উপায় ভাষ একবার । 

নিঃসঙ্গ হও ত্জ ম য়ায়, হয়েও সংসারী সংলারে, লিণ্ড থেকোনারে) 

রঘুজও যাবে ডক তাষ; « দেখতে থাক কেমন ভবের ব্যাপ্তার 

ধ্যান কর ইষ্টদেবতায়, তিনিই শি ' নিশ্চিন্ত হইয়ে) 
তিনিই মোক্ষধাম & ২২ হ'লে সংসারে নিলি, গ্রকাতি-বিক্ষিপ্ড, 

রিভার কুহকহতেও ক্রমে হইবে পার । 

সংসার-তত্বসন্বন্ধে । ৰ এই যুক্তি খর হুদে, প্রকৃতির গারদে) 

বাউলের স্র--একতালা বিপন্ন-রবুজে ক্ষবন্ধে উদ্ধ।ব ॥ 
*৭ ও'মন ! ভাবন। কিসের £ দন চেষ্টা করে ) দ্র 

এ সংসার নয় তোমার আমার ! হিরোর | 

কি বা কার নও তুমিই তোমার ॥ 

(অন্তের কথায় কাধ কিহে) , ' সার ও আত্মসন্বন্ধে | 

» (তবে কার ভাবন। ভাবছে) ূ কীর্তনীয় যথারাগ- মেধ্যমান 

ঘধ অন্তে তোমার ভার, এ সংসারের ভার, ৃ মন বুষেছ সংসারের তত্ব 

তোমার উপর এ ভ্রম রেখোনা আর । কিছুতেই নাই কারও সত্ব, 
এ সব প্রকৃতির কারখানা, অচল থাকেনা, তাগ্যজীবী সবাই পরবন্তশ। 

তোমার কর্মভোগ পিচ্ছ বেগার ॥ পরের ঘ্বশ্মে পরের ধনে, 

(প্রক্কতির কৌখলে) পরস্পর পরের সনে * 

ভুমি ভাবছ ঘাদের তরে, | *কর্মভোগকে ভাবি ভোগ হরষে ॥ 

তারাও ভাববে পরে, | * প্রাণের প্রিয়*দেহের তরে, 

'ভোমার জনক ভেবেছেন" প্রকারু। 1 মরি ব্লগ ত্োগ কারে, 
হ'য়ে প্রক্কাতির খেলন্জ, বুধিতে পারনা।, «তাতেও করে তু বয়সে | 
পরের কাধে স্কাষ ক্ষতি আপনার | নী হস্ত বটে জন্ম মরণ 

*(ক'রছু কেবল) ৫ তাঞ্ধও নিয়স্ত। অন্ত' জন, 

সংসার যেমন তেমনি ধ্কে, , অর বন্ধধাবি পে 
আসে বোর লোকে, অধীনতার--পোষা-পণ্ডর মণ 

জন্মমৃত্যু-শীলির পাছ-ক্াগার | * রণ পঞ্ত্ গাইবে ধবে,* 
প্রধাসবার্সীগন্্ী যেমন, | এ সংসার অর্বিফল রবে, ৮ 
স্বজুন স্ী তেমুন। আমি গেলে তার কিছুই বাঁষেনা। 

ত্রভেদ কেবল মাত্র'আব্মীয়ভার | | পড়িয়া খাবে দ্র 
(ভবের ব্যাপাকিয়ট খেন শৃস্ত ও-গৃছ? 



গীত ভাগবত! ্ 

তারও সঙ্গে সম্বন্ধ রবেনা আবির্ভূত হইয়ছেন ঝুশিয়া দর্শকদেদ্স সহিত 
রদুজের দশ! এই প্রকার, আপনি আপনাকে প্রণাম ও বন্দনা করিলেন 

 প্রান্তন্বনর নিয়োগে আবার, সেই' সময়ে কল্পনা বলিল। 
কি গতি হইবে কেউ জালেনা। * রাম্মপ্রসাদী জুর--আড়খেমট। 

থ[কিতে উ্রহিক সময়, * , ভাল খেলা খেলে নিলে । 
চল লই হরি-পদাশ্রয়, এসে পঞ্চভূতের নাট্যশালায়, 

সেখানে প্রজ্ঞনের জোর চলেন ॥ 1 অন্ুত-লীলায় ভুলা'লে ॥ 

ফলত্রা কর হরি ব'লে-সর্বত্যাগী হয়ে) ২৩৭ ছেলে কিন্বা বৃদ্ধ যুবা, কিছুই নও, 
৮০2 ছেলে সাজিলে। 

উপদেশ | 03458051 . হদ্দমুদ্দ দেখাইলে ॥ 
রামপ্রসাদী আুর--আড়খেমটা আমর! হলে হেসে ফেলি, 

যন মিছে কাষে আর যেওনা । , ছেলের দলে মিশতে গেলে 
ফ্রমে লময় ফুরায়ে এলো, তোমার হাসি কান্না! সমান তাতিই, 

আসল কায কিছুই হলোনা । ঘা কর তাই অবহেলে ॥. 
দানা কাষে লিপু হায়, , জানি তুমি কি না পার,বটের পাতায় 

ছড়িয়েফেলেছ আপনা । ভাস ছলে। 
. এখন সংযত হও, স্থির হায়ে রও, আবার বৈকুষ্ে অকুঠ-প্রভাব, 
ইতস্তত» আর করোনা ॥ , _ গণ্ডকে শালগ্রাম-শিলে ॥ ২৩২ 
পর হয়ে হদক্টের মাঝে, 5 

খিক ভগবানস্ভ্র(বন। | 
' ভরে ভেবেএচিনে প্রাওয়া, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। 
তোমার রআসুক কষ টাকি বোক্োন। ? গোপগণ ই্ট্যজ্ব রহিত করিয়াছেন জানিতে 

চেন! ধাকলৈই খজে পাওয়া, ? পারিয়া দেবরাজ সক্রোধে তাহাদের প্রতি 

তিন হাবামা» অত্যাচারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 

* করলে পে আরুশোুসা 1২১, কুরটমগ্সার__কাওয়ালী 
গধ্বিত গোয়া করে অশশ্রা আরীরে ] 

'এই অবসরে কৃষ্ণ 'এরক প্রকাণ্ড ছিতীয় মুত্তির | ৪ সমুচিত শাসন কষ্টিব সন্ধারে ॥ 
উদ্ভাবন কৃরিয়া “আমি পর্বত বলিয়া পর্ব্তকে ; গ্াওতো মবর্তগণ, সহায় ল? যে পবন, , 
নিবেদিত পর্ধভাকার৯ খ্বাশীকুত. ভোজ্য বারি বি বৃন্দাবন, ডুৰাও একেবারে । 
তেজবন,করিতে*লাগিলেন এবং এই পর্বত, কু্পিশমক্রকাখাতৈ, সম্পদ গৃহজাতে, 



গ্ও 

গোষ্ঠগোধনের সাতে, ফেল চর্ণ কারে। 
ধ”য়ে ফেল ঘমুনায়, কোন চিহ্ন নাহি রয়, 

ব্রজ যেন মুছে বাঁ, ধরার মাঝারে । 
যাও ক'রে অন্ধকার, দেখুক প্রভ(ব আমার, 

ব্রজবাসী ছুরাচার, আর সংসারে 1, ২৩৩ 

ব্রজবাসিদের উদ্দেশে | 
ভীমপলগ্রী- একতালা 

প্রামর,গৌয়ালা মাননা আমায়? » 
জুন ত্রিলোকের স্বামী, বজ্মধর আমি, 

মোর কোপে রক্ষা কেব। পায়? 
পেয়ে কষে অনুবল, হ'য়েছতপ্রবল, 

_. ছুর্বধল ভাব সবায়? 
আমায় অবহেলা কর, প্রাণে নাহি ভর, 

দেখি আজি কে ববচায় ॥ 

যেমন ভাবে অজ্ঞনরে, ষজ্ঞআদি ক'রে, 
নিষ্তার গাব হেলায়। 

ভেমনি ভরস। তোদের, সাহায্যে কৃষ্ণের, 

সাগরপার ভেলায়? ২৩৪, 

ইন্দ্রকর্তূক বৃন্দীবনে উৎপাত! 
বারোক্স1--কাগুমালী 

ঘোরগরজে ঘনঃ বিছ্যুৎ চমকে । 
অশনি উগ্র ব্রজের্ মারে, 

হুরজ খসিয়! ধন পড়ি ধমকে ॥ 
ছপ, ধাপ, কৰি শিলা স্ধনে বরষে, 
এর ধর-কাশিল প্তুষি তরাজ্স 
দুষলের ধাঁ, বরা এ ধারা, , 
.খহগ্রলয় সবে ভীবিল ফুলকে । ২৩৫5 | 

গীত ভাগবত । 

গোবদর্নধারিণ। 
«  বাণেখরী- আঁড়া 

ভাবিলে পাই ভয়, যে ধ্্যাপার, .. ও 

|] কৃষ্ণের তাই বাল্য-ক্রীড়ঘ। 

পর্বত উপাড়ি করে, করে ধারণ ॥ 

গিরিবরে ছত্র ক'রে, ত্রজবামিদের উপরে, 
আপনি হইলেন তারই, দণ্ড যেমন । . 

দেখিতে ননীর পুলি, লাবগ্যটুকু কেবলি," 
এতেই এত শক্তি, শক্তি রি কেমন ॥ 

২৩৬ এটাই 

,এই ভাবে সপ্তাহ কাটিয়া গেল। 
' কীর্তনীয় সিদ্ধুডা-একতালা। 

ক্র প্রভাব দেখি, ব্রজবাসী কত তুরথী, 
সে সুখের হয়না বর্ণন । 

মুখদাতু! এপ্রকার, কে কবে পেয়েছে আর? 
কার তুখে হইবে তুল ॥ 

অন্তপ্রিয়ে কোন গর্দ, দেখিলে অসাধারণ, 
€স উল্লাস জয়ে ধেনা। 

গুণের ধ্মতীত যেই, প্রাণ-শ্রিয্লতম সেই, 
সেই করে এই, বীরপনা ॥ ' 

(ভেবে দেখরে কি সংযোগে কি ঘটনা) 
প্রেমজেহভক্তিরচূস, তত্যুমদালসে 

মনোগণ অবশ হইল্ । « 

আপন ভুলিয়ী আসি, কথ্ছের জ্র্বানে প[ষ* 
[কিল ফৈল [॥ ' . 

বাহিরে ত ছুর্ধ্োগ কারো নাই মমোযোগা, 
মলিন হয় মহোৎসব 1" 

একত্রবাস এমন, হয়নাই“সংঘটন, 
সপ্তাহ কাটায় যেন লব |. 

(তধন চাহিলি-_এ দুর্যোগ এমনি থাকুক) 
*পশু্রমী টৌথরাজ, নিখপিল*পের়ে লাজ, 



গীত ভাগবত | শ 

গিরি হয়'ব্থানে স্থাপিত । চতুর্রিংশ, অধ্যায়। 
সিগ মনন, ঘত ব্রজবার্ষি ৯ কৃষ্ণকে অভিষেক করিতে ইন্ত ও স্থরভির .... ক্ষীদে হইগে দুঠিত। আগমন এবং ইঞ্রকর্ত 

 কষ্ছের সে ইচ্ছানয়, সবে মোহে মুষ্ধ হয়, ? ৬০৪- ১ | 
সম্তাষিল সম্বন্ধ যেমন। * রর প্রভো ৃহুদেব, বাসব-দর্পহারি ব্রজেশ্বর ! 

ক্ষমাচ্ছুর স্গেমস্কর, অপরাধী এ পাঁমর ॥ 
তুমি ধর্ম স্থাপিতে, অধর্ম্বে শাসিতে, 

আশীষ অভিব্বাদনে, ধত্তবাদ আলিঙ্গনে, 

উৎসব করিল বহক্ষণ ॥ 

,(কেবল কটাক্ষে-মুদ্ধা গোপিকাগণে ) হ৩৭ 

*. ঠ হইয়াছ দণ্ডধর ; 
রাপগণের পরস্পর কথোপকথন । ্সন্-্রূপ, নাহি কোন রূপ 

* » কালাংড়া--আড়৷ ধরিয়াছ কলেবর ; 

এ কি ছেলেগো এ কি অসম্ভব কাণ্ড করে। রজতমে ময়দেহে, মায়া মোহ রহে,' 
অবহেলে এ অচলে তুলে ধরে ছত্রাকণরে !! তুমি মায়ার অগোচর। 
শুনেছি এমনি ধারা, অনস্ত ধরেছেন ধরা, " এরূপ কভু দেখি নাই, কু শুনি নাই, 

চিনিতে নারি আমরা, গিরিধারী বংশীধরে। চেনা যে বড়ই ছৃদ্ধর," 
যে পৃষ্টে ধরে মন্দারে যে ্ত্তে ধরা উদ্ধারে, | আমরা সংসারী অজ্ঞানী, আত্ম-অভিমানী, 

দেই কি এস্লীল! করে,আসিয়া ব্রত্নীনগরে !! দৃষ্টি বুদ্ধি স্বতত্তর ) 

নতুব! হুধের ছেলে, পুতনাদি বিনাশিলে, | তুমি স্বয়ৎ প্রকাশিলে, তঝেনা চেনা'লে 
কালিয়ে দুরুরিলে+এ সকল কি অন্তে পারে "তবু চেনে কজন নর ॥1২৪০ 

পাটা ্ ২৩৮ | 

নন্দকর্তুক গোপগণকে কৃষ্ণের তত্ব, খাস্বাজ__মধ্যমান 
ৰ “কখন |. কৃপ্াময় প্রভে। দ্ীনবন্ধো জগদীশ্বর ! 

কালাধ্ডা্্আড়া » *  প্রপন্নবাসবে ঘ্বণা করোন। করুণা কর ॥ 

কঙ্গনা দেহ, িশয় কষ মানুষ নয় নিতস্তিহীন-পীপাস্ায়, 

'রহিয়াছেননীর্গুনি *নীলমূনিত স্বরূপ রা পা কর বঙঈ'তে তোমায়, 

শণকীন্থি-পিজব পট) 'না্ায়ণের অনু রূপ, সাহস হয়ন! বুঝি আমায়, 
বৈফাবেরপবিষুং যেরণ, “ফল'তে নাই নাই অধিকার । 

' তেমনি এ শ্রজের অ কিন্তু নিকপায়েই উপর, 

সেই হুমতে আমি জীনি, তৌমাবই ননী কেহই.কোথান্, 

শ্নারায়ণের আং্ইনি, 'পঁপির শান্ত] তুমিই তোমায়, 

মনে মুনে তা মানি,: শরণ দিলে 'ত্রাণও' কর, ॥” 

বেছে কেবল বলায় উনয়॥ ২৩১ জানে 'হয় মুক্তি, কর্সক্ষ, 



ন৬ গীত ভাগবত,। 

ভক্তি করে তোমাতে লয়, মহাঅভিষেক করে (দেবতা য়, 

অজ্ঞ ভক্তিহীনেরই ভয়, সুরভির প্রিয় রাখালরাজারে ॥ 
সেই ভয়ে স্বামি.কাতর। ্ব্গীয় সামগ্রী স্বর, হুজক, 

আমার কি দুর্গতিই রবে, ্বগাঁয় আনন্দ স্বর্গীয় পুলক, 
বিশ্বাস কি বিফল হবে, “্হগয় গায়ক স্বীয় নর্তক, 
তারে কি নিদয় হও যবে,* ্বগর্যয় উত্সাহ হয় প্রকারে । 
যে তোমায় করে নির্ভর ? ২৪১ সুখের সাগরে তরঙ্গ উঠিল, 

মন'মীনসব নাচিতে লাগিল, 

কৃষ্ণের সদয়উন্তর | ৫ ভিতর বাহির সমাল্প হইল, : 
* ইমনূ ভূপালী--একতালা বধির অন্ধের শ্রীতি.একেবারে ॥. 

ব্যি-মদ-মন্তের বিষয়বিনাঁশ, আমার করুণ। প্রকৃতি খুলিল প্রেমের 'ভাগার, 
বশ্বর্ধ্য-গরিমায় ফুলে ওঠে লোকে, ছড়াইয়! দ্রিল য। ছিল তাহার, 

যাবৎ আমার দণ্ড মাথায় নাহি ঠেকে, খনির মণি উঠি দীপালী আকার, 
».বটে দণ্ড কিন্ত অনুগ্রহে তাকে, শোভা প্রকাশিল পর্বতউপরে । 

দিই চেতনা ॥ ২৪২ নদী নানারসপপ্রবাহ বহিল, 
ক্ষগণে মধু ক্ষরিতে লাগিল, 

স্বরভির অভিলাষ । সহসা বিটপী ফল প্রসবিল, 
পরজ বাহার-_একতাল! উর্ধলোকের লোক পুস্পু- ৃষ্টিকরে। 

কষ্ণহে হে গোপাল, বাহ্থদেব যছুপতে, ধেন্লুগণ গ্েখরনী সিখিল, 
হে গোগোপগোকুলস্বামি ! রি উ্ররাবৎ ঢালে শ্বেতগজাজল, ৪, 

তুমি আমাদিকে করিছ পালন, ফের শিরে নত রতি চালিল, 

তুমি আমাদের অতিপ্রিয়জন, ৪ জয় জন গেৃতিন্দ বলি বারে বারে। 

কর আমাদের ইন্্রত্বপগ্রহণ, : চি 
অভিষেক করি আমিঃ॥। ২৪৩ 

ও পঞ্চবিংশ অধ্যায় ৃ 
হরভি ও ইন্দ্রাদিদেবকর্তুক ,বরুগ হইতে হন্দের মোটন। 

কষের স্মভিষেক। | ও ৪তাড়ী-২-একতীঁলা* 

| সুল্ান-পথুকতালা, . নাপোহাতে রাঁতি,নন্দ মহধসতি; 
বড় খু লাগিলকেবেজের সারে ।” একটা হত্লিবাসরে। 
 শযুন সাক্ষাৎ পাইয়েই্টদেবতায, | কান্বিন্দী-দগিলে, মজজম.করিলে, 
সমারেহে পুজে সয় ধাম * হরিল শর্ুপ-চরে |. * 



গীত ভাগবত । ধত 

শুনি সমাচার, নন্দের কুমার, 

প্রবেশে বরধণ-ধাম । 

দেখি কৃষ্পদঞসহসম্ভা সদ, 

বরুণ করে প্রণাম ॥ 
নানাউপচারে, পুজি তাহারে, 

বসাইল৷ সিংহাসনে । 

ভক্তি-সহকারে, বছ. স্ততি করে, 

স্মতিআনন্দিতমনে ॥ ২৪৫ 

ডি 

 করুণোক্ত স্তব। 

পীলু-_যৎ 

হুর্জেয় তুরীয়ত্ত্ুক্ষ হয়না মনে ধারণ। 

আমাদের সে ছুখ ঘুচা'তে,ধরেছ রূপ এমন ॥ 

অসীম অচিত্ত্য-শকতি, 
সংযত ক'রে কেমন;  * 

ভূতাতীত অদ্ভুত, মুরজ্তি সত্তবে গঠন। 
গেশলাক হইলু বৃন্দাবন, 
পবিত্র হলো ভন; + 9 

বরুণেক্ব,প্রতি উচিত,কি হওয়া ককুণ1-কৃপণ॥ 

তাই ভোম্ায় দেখিবার আশে, 

করি নন্দে আনয়ল ; 

জনি উক্কাহীনর্ভমি কর্দিবে অন্ুগমন 

ভুলযৈেছ অপিয়ে বিষয়, 
ু্লাপ্য করিয়ে সত্ীচরণ ; 

এফিরে লও বিষয়). পে, ছাড়িবনা (গণ । 

*বকধের পুজা "লইয়া পিতার সহিত কৃষ্ণ 

| বারোয়] জং ৃ 
ূ আজি পেয়েছি কৃষ্ণের তত্ব সত্য পরিচয় । 

ৃ পিত[মছের পিত! ইন্নি, কারো নন তনয় ॥ 
ব্রহ্মা লোকের সৃষ্টিকর্তা, 

, হর হর্তী বিষ্ণু পাতা, 
এ ত্রিগুণতরক্ষ-সত্তা, কৃষে। লয় হয়। 
ূ ' পরমত্রঙ্গের সম্পূর্ণ ভাব, 

ঘন হশ্লে কি স্বভাব, 

] 

তাই এই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অন্ত কেহ নয় ॥ ২৪৭ .. 
রঃ ড্ 

ব্রজবাসিদিগের চিত্ত কণেতেই অনুপ্বক্ত 
এবং ক্রমে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব জানিতে পারায় 
দিন ,দিন তাহাঁদের প্রীতির বৃদ্ধিই হইতে- 
ছিল; এখন নন্দের নিকটে সবিশেষ তত্ব 

পাইয়া ভক্তিপুর্ণ হুইয়্া সকলে মনে মনে 
বলিন্তে লাগিলেন । 

বসম্ত বাহার-_একুতালা 

কৃষ্ণ! তুমি ইচ্ছাময়, তাই লীলা এ প্রকার। 
পরাৎ্পর ব্রহ্ম হ'লে গোয়ালার কুমার !! 
আ[মরা কোন্ ছার, আত্বীষ্ষ তোমার, 

পুজা মান কর.ষার তার! 

আজ্ঞাবহ হ'লে, উচ্ছিষ্ট খাইলে, 
| চুড়াস্তশ্করিলে বন্ধুতার !! 

৪ স্পন্থী বেড়েগেছে, অর তোমার কাছে, 
বাসন! 'সনাতে ভূঘ্ব কার? 

ভোমার অদেষু কি, তবু বলে রাখি, 

৬ পরমপদ দিও এবার ২৪৮ 

6৯05 [নাসা 

ঙ ভীম 1লজী_'জং 

বন্দাবন্বে আগমন করিলে, নর বঞ্লণালয়ে, )* হে দীন ধ ভগ্বর 1. 
কৃষ্ণের যেপ্রকাক, পরি পাইয়াছেন উহ! এখন সদ ধাস্থাপূরণ কর।” 
ব্রবাসিদিগেরুনিকটে সবিশেষুকছিলেন $ | * * বাল্য লালন যৌবনে ভোগ 



পা 

২সার্বিক বুখের হুযোগ, 

প্রোঢ়ার় অভিজ্ঞতা, বার্ধাক্যে অবসর ; 

এ সব বিধান কথ্ধেছ তুমিই ককুণ।কর 
নিকট যম-যন্ত্রণা, পরেই পঁরকাল-ভাবন, 

এ যন্ত্রণায় এ ভাবনার, ত্রাণ কর ; 
1 

তোমার আশ্রিত-রঘুজে রক্ষা নহে ক্র ॥ 

২৪৯ ১১ 

সিন্ধু খান্বাজ-_আড়া 
স্কষজ! পরিত্রাণ কর এ ভব-বন্ধন হ'তে। 

আমাহ'তে এ বন্ধন ঘুচিবেনা কোনমতে ॥ 
ধার্দণ আবদ্ধ হবার, উপায় বিমুক্তি পাবার, 

বুঝেও তো পারিনা,মুক্ত হ'তে, 

কি বাধা না যেতে । ৫ 

জ্ঞানী বিমুস্ত অবন্ধ, যোগীও মুক্ত অবাধ্য, 

অজ্ঞ যোগসাধন জানিনা, 

জানিনা মায়া কাটাতে | 

আমিঞ্কেবল জানি তোমায়, 

গুরুদেব বলেছেন আমায়, 

ইইদেবই ত্রাণ করেন, 
প্রপন্নশরণাগতে । 

রঘুজেরও মন বলে, 

বিনা তোমার কৃপাবলে, 
জ্ঞান, যোগ-সাধনরশক্তি, 
. হয়না কালো বযৃত্বেতে ॥ ২৫০ 

চা 

বিতাস-_খোলের ভিওট 
পতিতপাব্ জগন্পনষ্জ- হে, কৃপাষয় মহেশ্বর ! 

শরঠীগতপ্রপন্লে, বহাতবয়ে রক্ষা কর।॥ 

১ উপস্থিত ্রণাস্তক্ষাল; পু 
ওঅগেক্গ ঘুরসুৎ কাপ, 

আগতপ্রায় পরকাল ফাল শখন্কর 

গীত ভাগবত । 

কৃতাত্ত কি দও দিবে, 
আবার কি ছুঃখে ফেলিবে, 

পূর্রবাবধি এই ভেবে, হয়েছি ক্ষাতর ॥ . 
॥. জর্মভোগের শান্তি কর, 

* কর্ম্ম-ফল গ্রহণ কর, 

রঘুজেরে ক্ষম। কর, প্রভো নেঅক্ষর ! 
জ্ঞানচচ্ু দাও খুলে, 

প্রাণ পি চরণতলে, 
১] 

হইগে চরণকমলে অমর ভার? ২৫৯ 
& ডু 

বাউলের সুর-_-একতালা৷ 
তুমি পতিতপাঁবন ন্বাময় । 

এই ভরসা হৃদয়ে, নইঞ্ল ভবের ভয়ে, 
ভেবে ভেবে হতো আয়ু ক্ষয় ॥ 

ভবের কতই বিভীষিঞণা, ভয় পাই একা, 
“দেখে শুনে ভেবে মন্তে হয়; 

আর পরিত্রাণ নাই,ঞ্মাবার সাহস পাই, 
তুমি পরিত্রর্তী কিস্মে ভয়? 

শুনি স্িনা জ্ঞানোদত্ব, বিনা কর্মময়, 
গবিমুক্তি হয়ন। বাই কয় )* 

কষ! তোমার শরণ নিক, আমায় অজ্ঞ লৈ 
: কত বাধ্য কারু মনে নালয ॥ 

তোমার ইচ্ছা কি তিলে ফিক 
ক্রমে উঠে০প'ড়ে শিক্ষিত হয়? 

কিন্ধ বিনা কপ[«তোমার, রঘুজে উদ্ধার? 
যতমে সর্তীব নয় ॥ 

8০ 

অন্তর্ধামী ভগবান আত্মীয়দের ধ্টউউ' অবগ্কত 
হইয়া কপাবশত্চিত্ত। করিয়া তীহ্াদিগকে 

 ভাহাদিগের লগগহিক্জানাইূবার জন বৈৰুঠ 
লোকে লইয়া গিয়া বিসুপদনর্পন করাইলেন 



ভৈরবী-_মধ্যমান 
স্বতন্ত্র পরমেখরের ইচ্ছা অনর্গল । 

তারই: চরণে বাধ্য, ধর্ম, পুপ্য) কর্মফল । 

_ পড়িয়ে লোক ভবরোগে,। 
অবিদ্যাকাম-কর্মযোগে, 

ভাল মন্দ গতি ভোগে, জানেনা চরমসঙ্গল ॥ 

এই ভাবি কৃপা-নিধান, 
” .. ব্রজবাসির বাসা পুরান, 
ইচ্ছা*করিলে ভগ্বান, কি না.কার হয় সফল 

ফোণ্বীও নিগু ণপ্হলে, 

যাহ! দেখে যোঁগবলে, 
দেখিল গোপসকলে, সেই ব্রঙ্গন্নপ অবিকল। 

সুধুই কি ব্রহ্মদরশন, 

দেখিল বৈকুঠভবন, 

ব্রজবামিগণের মতন,হস্বন! কারও তাগ্যবল॥ 

্ ঁ ২৫৩ 

 ষড়বিংশ*অধ্যায়। 
$ 

কষ্প্রেমপ্রসঙ্গে গোপীটুদের স্বস্ক সর্থীসহিত 

'**  বিশ্রস্তত্ালাপ। 
কোন সখী রাধা, বলিয়া ডাকিলে রাধা 

তাহাকে ললিলিন। 

ুরর্ট ধান্বাজ+-আড়া 

মার আমারে রাধা ব'লে ফেনা সই ডেকনা 
ক্ষ আম্মার সর্বস্ব ধন, কৃষক বলন' € 

 কৃষঃন্থ পেয়েছে মন, কিকগিত ও 
কষে আত্ম+সমর্পর) কষ্ে্মাতর 

কৃফই ফী বুকেন লাই, 
কৃষ্মদমু- “জগুংলেখতে; পাই, 

কৃরন-জঙল বসন! জি রি 

গীত ভাগবত। 4১ 

সখী বলিলেন লোকে কৃ বলেনা কিন্ত 

কৃষ্ণ-কলক্ষিনী 'বলিতেছে। ইহা! "শুনিয়া 
রাধা বলিলেন! * 

খা্াজ--মধ্যমান 

খ্বাম-কলস্কী রাধা, লোকে ব'লে, 
, শুন্মলে মনে হয় হুখোদয়। 
কই আমার কোন অঙ্গই তো, 

শয(ম-চিহ্েতে'চিহ্িত নয় ? 
কলঙ্ক যেমন চত্দ্রমার, 
তেমনতো। হলোনা আম্বর, 

সার্থক হতো প্রেম, হলেও, 

হনুমানের মত হদয়। 

» অন্তরে থাকিতে-পারি, 

প্রভেদ করি আমি নারী, " 

ভালবাস! লোকজানান, 
সীমা হলো এই ছুঃখ হয় ॥ ২৫৫ 

সখী জিজ্ঞাসিলেন; সেই কালোকৃষ্ণকে তুমি 
এত ভালবাস % রাঁধা বলিলেন 

রঃ থাম্বাজ-_মধ্যমান 
সবাই দেখে স্টামের 'বরণ কালো, 

৬ কেন কালে! কেউ.ভাবেন1। 

/ আকাশ কার্পৌ, সাগর কালো,কালী কালোর 
ভাব বোঝেনা ॥ 

ভাবুক.ধে €ম সাব তেবে গায়, 

আমি ভাবি দেখলে কালায়, 
কারো জাখি উঠুতে-না চ্যয়, 

তাই শ্বামের্বরণ খোলেন এ ২৫৬ 

| 'কৃষকপ্রেমে তুমি একেবারেসতজ হয়ে পড়েছ। 
২৫৪ দখা, এই কছিলে, রাখ! বলিলেন। 



1০ শীত ভাগবত । 

সিন্ধু খান্বাজ--মধ্যম।ন্ দেখে পেয়ে নিত্য নৃতিন। 

কষ্ধে ভালবেসে যে সই, আর কিছুই শাস্তি হয়নাই মনের কথন, 
তাল জাগেন!। আশ মেটেনাই প্রাণ জুডীক়নাই, 

কত কি ভালবাফিতাম, সে সব আর , স্তবারই হ্ছখ একস্থানে। 

মনে ধরেনা ॥ যেন ফ'ললো সৎকর্ষের ফল, 
প্রাণে কে ভালবাসেনা ? অকন্মাৎ সিদ্ধ যোগবল,$ 

তাতেও আর যত্ব ধাকচেনা নদী যেন সাগর পেলে, 
তারই তরে পৃথক শরীর, কৃষ্ণ পেয়ে তাই হয় মনে ॥ 

পৃথক থ।কা আর সহেন!। যা শুনি ভাই'বাশির গুন, 

কৃষ্ণ দেখে কৃষ্ণ পেয়ে, কৃধশঙ্ষেরই পাই আপ) ,* 

, ভাবি আর কি চাই এ চেস়ে, যা খাই তাই কৃষের প্রসাঘ, 

কি আনন্দে কি হয়েছি, জানিনা কেহই | *  কৃষণঙ্গই পাই পরশনে । 

জানেনা ॥ * প্রাপে ভালবাসতাম্ আগে, 

কিব। নাই সংসারে আমার, * সেও ঝুরিছে কৃষ্ণের লেগে, 
সবই দেখি কৃষ্ণের আকার, আপনারেই আপনি ভুর্পেছি- 

ভাই বন্ধু স্বামী দেখেও, কৃষ্ণ কিনা সংসারের মায়া কে গণে॥ ২৫৮ 
হয় ভাবনা । 1 

যমুনার জর্ল বটে কালো, সধী বলিলেন সরি প্রেম দে কি জিনিষ 

কালোর্টাদ তো দেয়না আলো, তুমিই তার আদর্শ *বীধা বন্িলেন। 
কীর্তনীয় সিশ্ছিড়া-_দোঠুকি" 

ধ্যানে শিব প্রত্যক্ষে ভানু, রি 

ক যেকালো দেখন!॥ আমি জানি কি প্রেদ কি, কাম“ দেখি, 
কভু দেখি ষেমন দ্বপন,। * কি যেন হুলো স্ভামার। 
এ জগৎ আর নাইকে। গ্রমন, 4 চুম্বক গাইল, »অযুস মিলিল 

কেবল কৃষ্ণ আপনআালোয়, |. আত্মা করে অভির 
আপনি বেখারু আপদ । ২৫৭ ূ যেন অজ্রের গলিত, পর্ীলুষ চিত, 

প্রদুৎপন্ধে ধায়। . 
সখী কহিলেন, সখি ! তুমি এখন কথাস্তরের | ॥ ছু্টা]ীয়ন মধুপ, খু সে ক্ধপ 

সময়েওকৃষ্কক ভূ্তৈপারনা। রাধা বলিলেন | * চে ছাড়ে কষি তার? 
|  বিখিট-ঞসুধ্ামান' | | কি যে কোথায় চাপা ছিল,খ্উথজি উঠিপ, « 
তুলা কি মায় শরির কৃফধনে । শিহরিজু জুখবায় 1... 

নানু, মন, পাঠান) দৃপ্ত আছে বার] ' ঞহলো শরীর অধ, ,করি,ধর ধর, 
' ধাধলশ্বনে 1৭  বযেলন্তরণ যেতে চাক & 



গীত ভগবত । টি 

গ।ছে সাম খোয়াই, শশীর মিশ।ই, | 
সে ভয়ে শ্টামহুন্দর | 

মনোদ্বার খো্সা ছিল, সে পথে পশিল, 
হলো নব কলেবর ॥ 

এখন আমি কি স্ববশ, শ্টাম সরব ূ 

যা.কষ্ি তা সব তার । 

আমি তারই সে যা করে, এ না বুঝে পরে, ৰ 
রঘুজ বুঝে প্রকার) ২৫৯ 

22 

অমিলন-ক[তিরা কোন অত্যন্ুরাগিলী গোগী 
সখীদিগকে কহিলেন। 

পিলু খান্বাজ--একতালা 

ফেউ বলদেখি আমায়, কি করিলে তায়, 

পাব, চাই যে প্রকারে । 
তিনি জীবনের জীবন, মনোমত ধন, 

মণি হারা ফণির মত খু'জছিত্তাঞে॥ 
ধ্যান রূ'রে যখন দেখ বংশীধরে, 

বক্ষে রাখ চাই দুটা চরণ ধারে, 
নয়ন মিলেই কৃষ্ণ কে খায় যান সুর 
জেগেস্বপনপ্রার় হয় বারে বারে। & 

উপ্রায় থাকে বশ খন ধ্যানে ধরি, 

নীলনলিনী-রূপময় ঘুরারি, | 
বঙ্গনুতেমদ্দি খাঁটি দেহ *পরিহরি, 

সশরীরে হরে ছুইতেও নু ॥ ২৬৭ 

: অমিলন:কাতরা কোন খোপার 
খী কহিলেন, মামি, অদ্যই 
কৃষকে বলিব । গোপী বলিলেন / 

' , 'বেহাগ-__পোল্ত 
নখি! তারে বলোনা ৷ 

আমাব্র ভালবাস+শুমে সুখী হবেনা ॥ 

ত্বাহার 

কথী 

*যেন] তালবাসে,যায়,। » ' 

৮৯, 

সুখী নয়ু সে ত্বর কথায়, 

অুখী করিলে তায় সুধী হবনা। 

সে-ভালবাসে যাহারে, 

সেও ভালবাহ্ুক তারে, 
তারে অত্থী দেখিবারে, সদ! বাসনা ॥ 

২৬১ 

কোন গোগী সখীদিগকে কহিলেন । 

সিন্ধু--মধ্যম।ন 
ঝইতে। কাল। অন্তরে মন-সনে কেলি করে। 
কেন লোকে দরশনে পরশনে দ্রোষ ধরে? 

বৃথা শরীর, বৃথা জীবন, 

ভাগ্যে নাই তাদের মিলন, 

১ যত অখুখ কেবল তাঁদের তরে ; 

মন যে বঞ্চিত নহে,কৃষ্ণের এই কৃপা আমারে 
২৬২ 

ললিত ভৈরব_-জৎ 

তোমার মানায়েছে মনচোর।. নাম । 

সত্য যা শুনেছিলামগ। 

পেয়েছ রূপ মনোহর, মোহিনী মুরতি ধর, 

হাসিমুখে বাশী বাজাও, ভঙ্জিম| তুঠম ॥ 

».. তোমারে দেখিতে পেলে, 
কেহ চায় (পেলে, কোলে করি অবিশ্রাম ; 

কেহ কেবল দেখে, ছাড়ি পলক বিরাম । 

/ কেহ দে'খে ইচ্ছাকরে, 
'তোমারে হুদয়ে ধরে, হদয়াভিরাম 
এমন মন কি আছে) যত্ন নও তুমিপ্রিয়ধাম। 

তবে দি হয় পরে, 

তোমার মন মুগ্ধ ক'রে, তুঝু হয় বম ; 

বুমারও মন চুরি স্ঠাম্ক্ুপের ছুনীম। » 
» করেছ স্বীব নৃষ্ট, 

হয়েছে ভূবনে রাষ্ট্র, চোরাপপ্রাম ;, 
চুৰি করা চেয়ে ভাল, চেয়ে লওয়া হ্যাম ॥ 

226-৮ ২৬৩ 
চি 



রহ গীত ভাগবত । 

পূর্ব্বে কোন কথা হওয়ার পর কোন গোপী 
সর্খথীকে কহিলেন । 

খাস্বাজ-_ফাওয়ালশ 

শামকে কি কভু ছাড়া ষায়। (ভেবে দেখ) 
ভালবাসি ধায়, নয়ন লেগে য়, 

মন বমেছে তাতে, ফুলে মধুমাহী' প্রায়॥ 
বসন ভূষণ সব, ছেড়ে দেওয়া নহে দায়, 
গৃহ ছাড়ি বনবাস, অন্রথ ভাবিনা তায়, 

স্প্রাণ যদি ছেড়ে যায়, কিম্বা ছাড়ি সহ পায়, 

গ্রাণের অধিক কৃষ্চ মন কি ছাডিতে চায় £ 

সস ২৬৪ 

সপ্তবিংশ অধ্যায় । 
রাস-দ্রহস্তে কল্পনার অভিজ্ঞতা | 

পরজ কালাংড়া-_-একৃতাল। 

একমাত্র পতি, অনেকশকতি 

মতান্তরে | 
, গরজ কালাৎ খড়া_-একতাল! 

জগদ্বন্ধু হরি করুশার্সাগর, 

করুণা হইল জীবের উপর । 
ভাবিল। কলিতে অল্পবল নর, 

করিতে নারিবে তপস্তা-কঠোর ॥ 
পরমউপায় নিস্তার পাবার, | 
কৌশলে শিখা”তে ইচ্ছঃ হলো তার, 
খুলিয়। সমাপন প্রেমের ভাণ্ডার, ' 

'বিলা'তে এলেন ভবের ভিতর । 

প্রিয়াশক্তিগণে করি'আগুসার, 

আধ্যাবর্তে আসি হলেন অবতার, 

প্রেমের অভিনয় ব্রজ রঙ্গ তার, 

শক্িগেী নী,নিজে নটবর ॥ 

২৬৬ 

«৭ ২৬৫ শত আক 0 

ভিন্ন ঠঁভম্ন কাষে নিয়োগ সবার । মতাস্তরে। . 
অংশজবতারে, প্রয়োজন যারে, সী্ত নীয় য্ুরাগ-_দশুকোশী 

পতিসহবাস তখনি তাহার ॥ স্মৃতি হুর্জেমস্বরূপ ধিনি, 

পর্ণঅবতার, এবার মাধবে, কেন কি কাষ্ করেন তিনি, . 
সকলশকতির সমাবেশ হবে, অন্ুমানে তথ্যা কে বাপায় 

তাই গোপীমুদ্তিমতী শক্তি সনে, তবে মানস্র মাহাত্ম্য ভারি, 

একত্র করিতে রা্স-বিহার । দুর্জেয়ঞতো *ক-তযুরি, ৯.» 
সময় হইলে সাঁযুজ্যের তরে, অনুমানে আনেধমীমাংসায়। 

রমনী হুইন্সা এ়ন্থি প্রকারে, | পাই উপাস্য টার উপাসনা, 

জীবাত্বাসবেও পায় মুব্ধহরে, "রস উত্তেজনটি ' 

মধুরভাবের তোগ অধিকার ॥ ৃ অনুমানে যম বলত, ধাফু। 
ভোগ্য যাহা কু সেব্ট সশরীরে, (এই থে বগো্পীর প্রেম-প্রবণতা 

শরীরী হইতে আনা মিছে মনেরই তো অভিজ্ঞতা, 

' নতুবা কখন শরীরী হেরিরে, উপাঁঘ়্যে অধিকার ভোগ্য প্রায়। 

ভাবিতে পেতাম ভরসা কি তান? (মনেরঅনুমানেএ-এই তত্ব আনে) ২৬৭ 
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কীর্তনীয় যখারাগ-_-দশকোশী 
যখন অবিকল আসলের নকল, 

ইজ্জিয়ের জুখকরু সকল, “ 
লোতনীয় ভোগ্যে প্রাণ জুডায়। 

তখন অতী্্রিয়ের প্রভু কেমন ! 
কেমনে তায় পাব কখন, 

স্বাদদিতে কি পাধন! তাহায় ? 

এই ভাবিয়ে তদ্গ্রত মন, 
লোলুপ*হয় এমন, 
কোন প্রপোঁতনে নাহি চায়। 

তথন্ত্র ভক্তের অনুকূল হুরি, 

সুবিগ্রহে অবতরি, পু 
সে সবান্রই বামনা প রায় 

(একা চাদের িত-চুকোরের মেলার) ২৬৮ 

বীর্ত্দীয় যখারাগ-_-দশকো সী 

'কেবল অস্কনাছি করে প্রার্থন।, 
পুরজ্ম কি প্রার্থী ছিলনা 

রাসে রস স্বাদে গোপিক্কায় 1 

" বিন! প্রকৃতি- -পুরুষ-সঙগ, * 

বৃখা কি শর প্রসঙ্গ, 

সাব্ুুরমে ফল উদযা 
ৃ ' ভক্ত ষে প্রীর্থা এমন মিলন, 

নজৌ- -জন্ম লতি ক্লে জন, 
,* একত্রিত এ রাহ্শীলায়। 

ভক্তকে অগিতৈ ক উ 

*কৃষের ইচ্ছায় এপ্সংযোগ, 

হে দ্ববিতব্যের প্রভৃতায় ॥ 

্ (এতো বর্ফল নয়-হ্বর্গভোগের মত) 

* এইু স্থলে ১৭৮৬ ১৭৯1 ২৯, ১৯৯ সংখ্যারঞ্গীত 

পৃনব্বার পাঠা ।। রী 

1 ক্রমশঃ চারিটা গীতে স্জীত পগ্রগোর্তীরে সিদ্ধ সত? 

এ ভে গ প্রন্কৃতির ভোগ্য কেবল, 

যেমন ভুঙ্ষণর ভোগ্য জল, 

ভোজা ক্ষুধার নহে অন্ত কার। 

যেমন অন্ধকারে আলোর স্কপ্তি, 
রূপ ভাসে পেয়ে মৃত্তি, 
* প্লেকতি পুরুষের প্রেমাধার ॥ 
পেয়ে সাধনায় এ ভোগ অধিকার, 

কষে প্রেম জন্মে গোপিস্কার, 

এ অধিকার চরম-সাধনার 

কৃষ্ণ কারও দৃশ্য কারও প্ঙ্য, 

গোগীর সর্ধেজ্িষ-গ্রাহা 

প্রেমির ক্ষোভ রাখেনন। রা আর। 

এ রপ্রম কৰে হবে খ্বো-ব্রজের গোগীর মত) 
85 

কীর্তনীয় ষথারাগ-__দশকোশী 

কেন চেনা'লেননা সর্বাকারে, 

থকিলেন আলো খ্াধারে, 

করা'পেন করিলেন ব্যভিচার ? 

কৃষ্ণ হইলে সুপরিচিত, 
১... প্রেম হতো ভক্তিতে নীত, 

, শক্ষিতে সক্কোচ বাসনার ॥ 

এস আপি 

€য় প্রেমিকের কাষ গো -প্রতুত্ব করা) ২৭০ 
ডি 
আই 

কীর্তনীয় সিস্চুড়া-_কাওঘ়াঁলী 

জগন্নাথ কেন করে প্রোপনে বিহার % - 
ভেঙ্গের আশ্রয় যারা, 
মানিতে পারেন[তারা, 

আস্ত পর নার্হেক তাহার ॥। * 

ভিন্ন ভাবি সমাপনী, তাহাকে পাইতে চায়, 
পরের "উচিত এ ব্যাঁতার ও 

] সোহ্হং হইলে বোধ, তার কার অনুরোধ, 
আত্ম। বুমে অপেক্ষা*কাহার ? 



৮৪ গীত ভাগলত। 

বিশেষতঃ গোপিকারে, গ্রাক্তনের সংস্কারে, মহাযোগির মহাচেষ্টায় সাধ্য নয়, 
কৃষে করায়েছে অভিসার । গোপীর প্রেম যেমন ॥ 

রভোগ্য প্রেমে আকৃষ্ট,দদেহে কি করে কৃষ্ণ, | একাগ্রমতির এমভি, হ'ফেছে আত্মবিস্মাতি, 

দেহ যে পাধিব উপচার ॥. প্রীতির প্রক্মতি এরাই, প্রতিকৃতি নয় এমন । 

ভেবে দেখ সে কত প্রকার । কৃষ্ণের লোভ এই প্রীতির প্রতি, 

মু্তিম।নে মুত্তিস্গ, লোককে সদাচার-ডঙ্গ, কোন্ সুক্কতির যোগ্যতায়, 

রীখা চাই লোকে লোকাচার ॥ ২৭১ ১015 গেপীর মত্ন ? ২৭ 
সাদ পাম সন রর 

কীর্তনীম্ব সামতোড়ী-_কাওয়ালী সোহিনী- মধ্যমান। 
উচিত কি রাসবিলাস এমন ? এত ভালবাস। যাদের, কিছুতেই নাই 

অজ্ঞের বিচারে নিন্দ্য, বিজ্ঞেরো মন্দেহ মন্দ) | * আকিঞ্চন। 
কি না বলে বিদূষকর্জন ? প্রাণের অধিক ভাবি, কৃষ্ণেই তাদের 

এক অধ্তিলাষ করি, ধরেছে অনেক নারী, * প্রয়োজন | * 
ভাবে পরশে মাধব, সদ্যুই কৃষ্ণপ্রাণা হব, 
এ দেহ স'পিলে হয়তো, তারই হইব তখন। 
তাদের হইবার তরে,কৃষ্চের কি না ইচ্ছাকরে? 

সাগরও সরিতের ক্রোঁড়েসাগ্রহে করে ধাবন॥ 

সকলেরই এক প্রিয়জন । 
অনেকের মন রাখা, একই প্রকারে একা, 

সে কৌশল আর কি কেমন? 
গাছের ফলতো। নয়, ছড়া'লে কুড়?য়ে লয়, 

সবে পায় এক আস্বাদন । 

তনি ফল তিনি বৃক্ষ,তিনি দাতা তিনি লক্ষণ, 

তারই যোগ্য এই প্রয়োজন ॥ 

সবাই পাইল তীরে, অথচ হেন প্রকারে, ৪ 
কৃষ্ণ যেন তারই প্রাধীধন। ৃ 

টা লি ঈ ২৭ ৪ 

* রাসের' উদ্যোগ । 
পঝবিট খাম্বাভ-ুমধ্যমান রং 

অজি ত্রজে রসে&২সব “করি মনে করি । 
নটবর«বেশে রঙ্গে, রাস্রখু.এজেন হরি ॥ 

মন সহ মনচে রে, অভ্যাস রমণ করে, এ প্রীতির এতই শকতি, 

| 

ভাবি কার মনে আসে রাসবিহারী রাসে, পৃ: গোপীদের প্রেমবাগরাম। * 
ফি মাহঃজ্ম্য কৈল্লা প্রদর্শন ॥ ২৭২ প'ড়ে মাভিলেন যে লীলা, 

১১ এ নিলেন স্বোথামায়ার * সহায়, 

যে জন্ত রসসাগরের উচ্ছাস বা রাস হইয়া- " ] অঘটন ঘটনী স্মারি। 
ছিলু, গোীদের+সৃই প্রেমের হ্ব্ূপ ও সর্বাসিন্ধিরশক্তির আধার 
যোগ্যতা *. প* ১, ) সাহস হলোনা একার, « 

স্োহিনী_মধমান ও গোগীর ফে'আগ্রহ অপার, 

বুঝেছে*কে কবে, কষ গোঁপীর ভালবাসা [| -  স্ুর্ক তরঙ্গে জরি 4 
০০ এ সা আপস পপ 

কেমন ? 7 কাশীকপা বৌগমার৭ 
রী 

এ 



গীত ভাগবত ৷ /% 

রাসপূৃণিমা-রজনী | বংশিরধ্বনি নিয়] বিবশা গোগীদের 
বেহাগ-__আড়। অভিসার । 
আজি বিভাবরী । কীর্তনীয় সামগর্জরী--দোঠুকি 

"যে শোভ বর যে শোভা ধরেছেন, দেখে চিনিতে, নারি॥ বাজা" বে বাশরী, কি জানি মুরারি, 

কি:মায়া ফাদিল ব্রজে। 
তাই বি ও | 

রি লালন সা ও পারি. হম সা, 
আজিক।র শোভা, 1 দিবাসমান হেরি ॥ 

এক। চাদে শোড। এত, নহে কতু সম্তাবিত, 

ব্রজে য় চাদ উদ্দিত বংশীধারী । ২৭৬ 

সুবতী, অনূঢ়া, কিশোরী প্রৌঢ়, 
কৃষ্ণ-প্রেমাধিনী যারা * 

দিব! নিত্য জীতে যার,আলো দেখায় ধরায়, | 

২ শুনিয়1 বাশরী, আপনা পাসরি, « 

1 হইল পাগলী পারা ॥ 
যমুনা- পুলির-বিহারি-কুফের , মানেনা শ্রবোধ, ভ্যজি অনুরোধ, 

' বংশীবাদন | * ধাইয়া সকলে চলে । - * 

বেহাগ-*কাওয়ালী : কতেক বাধায়, পথ আগলায়, 
ঠেলিয়। ফেলায় বলে ॥ বাজায় বাশরী বংশীধর | €রে) 

অধৈব্যা এমতি, বেশ. ভূষা প্রতি, আপনি হ্ুরেশর, তুঙ্র-সাগর-সার-হুত্থরে, 

রাবি স্বরাগ-্্ঙঈগত মনোহর ॥  মনৌযোগ না রহিল। 

খেই স্বর শুনি, দ্রবিয়া আগীন্তি, করি তাড়াতাড়ী, যেমন আনাড়ী, 

** হু'লেন সুরধুনী এ সেই স্থুর । বেশ ভূষা ক'রে নিল ॥ 

কি স্বর স্থজিলু, জগ মোহিল, সঙ্গী নাহি চায়, একেলাই যায়, 

প্রকৃতির হইল ভাবাস্তর ॥, কেহ নাহি কয় কারে। 

সার হইত; সকলি গলিত, ভাবে পদ্ষ্পর, আমারি নাগর, 

স্টল স্তস্ভিত, ফন গ্রতিধর।  * কেবল ডাক্কে আমারে ॥ 

অথুটন ঘটিল, শর্তে উদিল, বনের কুষ্গথ, সাথি মন্মথ, * 

। সমাজে বধ, সহচর । 1 মট্টনরথে করি ভর । 

অধীর অস্ত্রে, শিখী নৃত্য করে, * - বিলম্ব নহি”ল আস্মি উত্তরিল, 

, রছে তান ধ'রে, পিক ভ্রমর । | যেখায় সামনা ॥ ২৭৮ 

রজনী গভীর, ধীর সমীর, এ 

যমুনার নীর, চুত্তল। স্থিরতর॥ ১২৭৭ | 



৮৬ দত ভাগবত। 

এই অভিসার্সন্বন্ধে কল্পনার 
অভিপ্রীয় ৷ 

মূলতান-নকাওয়ালী 
নিরাকার মন পেয়ে দৃশ্ঠ সাকার। 

পরমপুরুষ হরি নন্বকুমার ) « 

আলিম্গন-লোভ হইল দুনিবারৎঃ 
বিন! ইজজিয়, রিপুঃ দেহ, সহায় কি তার € 

যাহাদের ষোগে সৎ অসৎ ভোগে; ॥ 

তৃপ্তি-সাধন করে ঘাদের সাহায্যে ; 

লভিবে' সাধুজ্য-হখ ভাগ্য কত; 

সেই সঙ্গে কৃষ্ণ সঙ্গে একি চমংকার ! 
অন্যের কি মন, সাহসষ্ট এমন ; 
অপরাধ ভরে ভরিয়ে যেন) 

পিপাসা শেপ 

পাপির অসাধ্য বিষু পরশন; 

গোগী বিন! কৃষ্ণ এমন, বাধ্য আর কার ? 
পিপিপি ২৭৯ 

মূলষ্তান-_কাওয়ালী 

যদি পেয়েখাক তার, প্রেমে অধিকার, 

ভেবে দেখ দেখি মনে । 

কৃষ্ণ ঈাড়াইয়ে এখানে, হোয়ে অনুকূল) * 
ডাকিছেন রঘুজ এসো! এসে, 

তোমার বাসন! পুরাই &ক্ষণে ॥ 
হাউর়ের মত ধেয়ে যাও কি, না? 
আহ্ন।দে অ।টখ[ন, হ+য়ে পড় কি, না % 

চুম্বকে টানিলে,(ভাবরে €ষমন) 
ওরুত্বে বাধেকি, (লাহার ধাবনে € 

, আসজলিপ্দারগো পদের, মন, 

' একাগ্রতা ছ্র্ি খাত ক' 'রে ষেন,, 

. ক্ীশরী ডকিল*নিকড়ার প্রায়) 
'অশরীরেঞ্জনি, মিলিল'ামসদনে ॥ ২৮০ 

একাগ্রতায় সাযুজ্য ৷ 
কীর্তনীয় মঙ্জল-_একতাল। 
আহা কি ছুধ সহিল*তারা । 

" সাজিয়া কুজিয়া, এ রাসবিলাসে 
আদিতে পেলেনা যারা ॥ 

দুরাশী বানী, তবু হিতাশিনী 
বাচায়ে রাখে এ গুণ। 

নিরাশ! নিষ্ঠা, বিরহ্- বিধুরা, 
অবলা কন্ধিল খুন। ৃঁ | 

প্রতিকূল বিধি, স্বজন বিট্রাধী, 

গৃহ তো গ্রহ-নিগড় |" 

এক করে বেচারা, হ'য়ে ভয়ে সারা, 

চলিল ফেলিয়া ধড় ॥, 
পথ দেখাইয়া, মন্ সাথে গিয়া, 

মিলালো কৃষ্ণের পায় । 
ধন্্ব অনুবল, করমের ফল: 
মিলা কে রাধে তায় ॥ ' 

বিরহের তাপ, €াড়াইল পাপ, 
*নিম্পাপা হইয়া নারী । 

নষঙ্গ মুদিয়া, হুদয়ে ভাবিয়া, 

আলিঙগন্করে-হরি ॥ 

করি আলিঙ্গন, সে মতন, 
আর তাঙ্গিলন! ধ্য [ন্ রি 

দেহ, গৃষ্থ, জন, প্রভৃতি-বন্ন, 

ূ ঘুঁচিল ইল রাগ ॥ ২৮১ 

কল্পনার জিজ্ঞাস! 
সোহিন্ী- মধ্যমান 

« বল বল বনমালি,এ কেমন লীলা করিলে । 

কারও রাসলীল! কাঁরওঃজীবনলীলা, 

ঘুচাইুলে? 



গত ভাগবত । 

পাকার সপ্ভোগ্ঠ তরে, ডেকেছিলে সবাকারে, ূ 
বঞ্চিত করিয়া কারে, কেনবা বাছিয়া নিলে? 

বুঝি এ সম্তে্টগে হরি,অধিকার নাই সবারি, 

 সবায় মুক্তি দিতে পারি,ছলে এই নুঝাইলে? 
৮২, ও কের 

শ্রোতার সন্দেহ । 

কীর্ভনীয় তোড়ী-_লোফ। 
,নাহি বুঝিলাম, সঞ্চীর-বিরাম, 

১»... সে সবার কিসে হলো? 
গুণেতে মোহিত, গুণেতে আস, 

গোশ্পীদের চিত্ত ছিল ॥ 

কমনীয় ব'লে ভাবিত সকলে, *. 

কৃষ্ণের সুন্দর রূপ । 

ছিলনাতো। জ্ঞান, তিনি ভগবান, 
ব্রন্মের সেই*স্বরূপ ॥ ২৮৩ 

€ 

, বক্তার উক্ত '্সন্দেহ-ভঞ্জন | 
' » খাস্বাজ-্সমধ্যমান, 

ওহে মহারাজ! সন্দেই রেখোনা আর মনে। 

সন্দেহ মোহের ধর্মমবাধ। দেয় ভজন সাধনে॥ 

1. *কৃষ্ে: যার! ব্রক্ম ভাবে, 
» তাদেরই অদগতি হবে, * 

যারাউপপত্তি তাবে ,তাদের মুক্তি হয় কেমনে 

| এইতো বিম্ময় তৈমার, 
' "ভাব শিশুপালেরগ ব্যাভার& 

তথাপি সদ্গতি তাহার, দেখিষাছে সর্কজনে। 
জগতের মঙ্গলের করণ, 

ভগবানের রূপ ধারণ, 
যে রূপে হউক'সে রূপে মন 

তম্রুত। পার টিস্তনে। 
কার্ম, ক্রোধ) ভক্তি স্বেহ, 

বিংস! ছেষ, আদিতে কেহ, 

তার মিত্র শত্রু নহ, 
সম ভাব তার সবার সনে ॥ 

চি 

বুষ্টাবিংশ অধ্যায়। 

৮৪ 

* "রাস, আরম্ভ । 

গোপীদের সহিত কৃষ্ণের বাক্চাতুরী।। 

৪. বেহাগ- আড়। 

তালয় ভালয় তো এলে ₹, 

ঘোর! রজনী তাতে, আস জঙ্গলে ॥ 

শ্বামী, পুত্র, গৃহ, কর্শ,কুল, মান, জাতি, ধর 
কার তক্তর কেন এলে, সে সব ফেলে। 
জানতো মোর নাম কৃষ্ঃ, 

আমাতে হ"লে আকৃষ্ট) 

শুভাঘৃষ্ট ছরদৃষ্ট, যায়, বিফলে ॥ ২৮৫ 

গোগীদের উত্তর । 
হুরট খাম্বাজ__কাওয়ালী 

“একি চতুরালি কর অবলার সঙ্গে ? 
ডাকি আনি হুধাইছ, এলে কি প্রসঙ্গে !! 
জানিনা ক্রি চক্র, জানিন। সরল বক্র, 

,) যে পথে চলা চলি, যেমন তুরজে ॥ | 
তোমারই স্াষ়ায় মুগ্ধ, 
আমবাই নই জগংতুদ্ধ। * 

মায়াবাজীন্ব বেদেপনীয়, সদাই থাক রঙ্গে? 
২৮৬ 

কীর্তরনীক়্ সর্ধী_ একঁতাল 
কেন বনমলি, 'করচতুরালি ? 

রাধতুম্ে। « 
হ'য়ে অমানুষ, হইয়া মানুষ, 

ডি 

» ভাল ভগমাকষ হাল 8, 



দত ৮৮ 

মানুষের সাজ, অমানুষ কাষ) পর 

দেখিরা গিকাছি ভুলে । 
মমান তোম।র, কিছু নাহি আর, 

বিশেষ দেখেছি তুলে ॥ 
দেখিয়৷ তোমায়, আরতো কাহায়, 

দেখিয়া সখ না মেলে। « | 
কেবলি লালস, তোঘায় পরশ, 

করি একবার পেলে ॥ 

কি গতি না জানি, পাইব এর্খনি, 
শ্তাম তোমা পরশিলে । 

, এই' তাবে মন, জানিয়াই মন, 
আনিয়। আজল হ'লে ॥ ১৮৭ 

গোগীদের চিন্তপরীক্ষার্থে কের 

পুনরুক্তি। * 
বেহাগ- আড় 

বুঝলাম অঞ্ময় ভালবাস, 

ভালবাসে সব প্রাণী । 

আমারে দেখিতে চাহ,আমারে পাইতে চাহ, 
ভালবাসা চাই এমনি ॥ 

কিন্ত নারী-ধর্ম্ন নয়, উপপতি-রত' ভয়, 

পতি-সেধা সতী-ধন্ম, অন্তথায় হয় পাপিনী * 

আমার প্রতি ষে প্রীতি সহবাসে নয় উন্নতি, | 
ধ্যান, জপ,গুণ-শ্রবণ-কীর্তীনেই বাড়ে আপনি। 

& ড চি ঙ ১ ক [ 

গোপীদের উত্তরণ 
* সিদ্ধু+্জধ্যমান রর 

এমন সময় কেমন্ত্ত কথাপ্ৰল ওহে ,গুপমণি | & 

সরম ভু্ঈলে বুঝি শুনা'কে ধরম- কহিনী ॥ | 

জানি জগছৃণুরু বট, কিন্ত তুমি এমনি শঠ, |. 

আমাদের কাছে লম্পট 

ভ[গব্ঙ। 

একি স্বভাব বল শুনি 

বুঝিয়াছি সবই তুমি, পিতা ভ্রাতা পুজ্র স্বামী 
'অ(মাদের মন সকামী, 

* ক'রেছ তুমিই আপনি ॥ 
'যে ধন্্ উপদেশ দিলে, 

সব সিদ্ধি তোমায় মেবিলে, 

সংসারের সকলি ফেলে, ধ'রেছি চরণ দুখানী 
৮০৯ 

মিশ্ধু_মধ্যমুন 

প্রবঞ্চনা করোন! করুণ! কর হরি« 

নতুবা বিচ্ছেদানলে, হত্যা হবে*এত নারী॥ 
মিলে চরণতলে, স্থান দিবেন! কি ব'লে, 

* মুক্তিদাতা তুমি ষে মুরারি ; 

তখন ছুঃখী হণ্তেই হবে, নৈরাশ্ত'জেনেসবারি। 

রশ ২.৪)০ 

৬ সিদ্ধু-_মধ্যমান 
কৃষ্ণ তুমি আত্মা, প্রহুবন্ধু প্রিয়তম, সবারি 

বুঝেছি তাই ভালবাসি,সুধুই রূপেননয় মুরারি। 
রূগ্চোর গুণে ই হয়েছে, 

লোলুপ ক'রে তুলেছে, 
নইলে বাশির স্বর এনেছে $। বনে 

কুলেরুন্থুরী ? 
'আসা বড় *মাশধ কু'রে, ০ 

আরকি যেতে পারি ফিন্ধরে, 

মন পণ্ড়ে'ও পদ পরে, * 
কি জর্য়ে হ্র,সংসারী : 

৫ দী 

খংম্বা-মধ্যমান 
কৃষ্ণ তুমি ঘাঞ্ছিত সবাঁরি, * 
আশাব নিধ়াশা করোনা 

*লিয়াশাতে মৃতু পহাহল, « 
সেঞ্তুযুর বড় যন্ত্রনা | 



গীত ভাগবত, ৮৯ 

হবে স'পিয়।ছি মন, অবশ্তই দিবে শরণ, 
বুচাবে জনম মরণ, শুনতে ভাল এ ঘটন]|। 
কিন্ত সব ছুঃখ*শাস্তি,তারেইত বলে বিমুক্তি, 
মটা"লেনা প্রেমাসক্তি,এ ছুঃখতো খুঁচিবেনা ॥ 

জগং-পুজ্য লক্ষ্মীর চরণ, 
তুমি তাও আরাধ্য ধন, 

একবার তোমায় হৃদে ধারণ, 
করিব পুরাও বাসন! । 

এ ইচ্ছা! করে কি আবার, 

হ'তে পরি অন্য কাহার 

দাসী হতেও দাও একবার, 

এতো] নয় তেমন কামনা ॥ ২৯২ 

বাউলের স্ুর---একতালা। 

কষ্চ কি বলিব ক্তোমায় আর। 

হুমি জানতে সকলি, আকুলি ব্যার্ুুলি, 

করে কেন মন গে্গপিকার ॥ 

তোমার ভুবনমোহন,পপ্রিয়দ্বরশন, 

রূপ যেবা দেখে এবার । * & 
হক বন্ত বনচর, দেব নাগ নর, & 

রোমাঞ্চিত ইয় দেহ তার ॥ 
তামার বাশরীর স্বরেমোহিত নাকচুর, 

এখন ক্বীন কি 'আছে ফ্কার ? 
এতে প্রেমের,শরীর, যে সবু নুরীর, 

* তাদের ধৈর্য থাকা ভু ॥ 

তবে ধ্লোষকি মোদেপ৪ তোমার প্রেমের, 

তুঙ্গিই দ্বিাছ 'অধিকাব্র! 
হুমি সক্যামী নক্কায়ী, সকলেরই স্বামী, 
12 ৪909 ঘব ভার ॥ ২৯৩ 

যেমন আনরাল্জাবগারৈ ছেলে তুলাইয়া 
থাকি, 'তেমূনি* আত্মাব্লাম কৃষ্ণ» সির 

কাতরোক্তি শুলিয়। দঝ্লাবশতঃ হান্তপূর্বক 

. তাহাদিগকে ক্রীড়া] করাইতে লাগিলেন । 

ঝিঝিট-_এ্ুকতালা 
গোপীজন-মনোমোহন, গোপীগণ- মাঝে । 

যমুন্ম-পুলিনে বিহরে কেমন, 
*» কেমন হুন্দর সাজে ॥ 

আকাশে তারকা তারকাপতি, 

মাঝ|রে জ্যেস্না শুকৃল রাতি, 

কিবা শোভা যেন উভয়লোকে 

উভয় চক্র সাজে। 

যমুনার জল নেচে নেচে যায়, 

হ্রভিবাজ্জম ধীরে ধীরে বায়, 

টারিদিগে ফুল ফুটিয়া দাড়ার 
পাখী কল কল গাজে॥ 

বসন ভূ্ঘণ কৰে ঝলমল, 

হরষে বদন ফুটিভতকমল, 
নূপুর বাজে কণুরুণু, রুণু, 

গোপিকা-সমাজে । 

গোপীসবে মিলি একতানে, 

গায় মধুর তানে মানে, 

সহসুজ্প তাল রাগ রঙ্গে, 

মধুর মুবুলী বাজে ॥ ২৯৪ 

গোগীদের স্বগত উল্লাস। * 
'খাম্বাজ__পোস্ত 

রন? এখন আমি সে আমি নহিতা আ]র। 
রুষ- -প্রেম স্থখগাগরে) স্াীরে দিই সা [তর ॥ 

»যে আনন্দ ন্ হরি), 

2 আহলাদে ফেটে না রি; 

- র্-হুখ তুচ্ছ করি, 
"এ স্থুখ রাজি | ২৯৫ . 



৯০ শীত তাগনত। 

কালাংড়া-কআড়ুক্েমট। কৃষ্ণ যাদের শ্রেমাষ্ট, তারাও ভোগে ছুরষঠ 
এমন ভাগ্য কে পেয়েছে ? করোনা কতু অভীষ্ট, পেয়ে অভিমান 1 ২৯৭ 
কে কৃষ্ের সখী হয়েছে, হিলি 
লক্ষ্মী বিনে ত্রিভুবনে,  " যেমন কাচপোকা আরহুলাকে স্পর্শ 

গোপীদের কে তুল্য আছে? করিয়া পলায়ন করিলে আরক্ুল1 তদাত্মভাৰ 
অনেক যোগসাধনের ফলে, ৭* প্রাপ্ত হয় সেই প্রকারবিহার করিতে করিতে 
কেহ দেখে মাত্র জুদৃকমলে, কৃষ্ণ অস্তর্ধান করিলে গেপীদের তদাত্মভাব 
সেই কৃষ্ণে পেয়েছি কোলে, ॥ 1 হইয়া উঠিল। তাহারা আমিই কষ এই 

কি সুখ আর এর কাছে ৭ ভাবিয়া কৃষ্ণলীলাম্মুকরণ করিতে লাগিলেন 
ুনক্িত্ঠে জন্ম মৃত্যু যায, দেখিয়া কল্পনা বলিল।  ' * 
কিম্বা আত্মাতে লয় পায়, নিরব 
কষ্ণ-প্রেমে কৃষ্ণের কৃপ্ঠায়, কেউজ্জানেকি? গোপীকি প্রেম কি গোগীকার। 

ধারণা হয় কার; 

তদাত্সা না হ'লে হয়না,সে ধোমের আঁধার ॥ 

ভেবে প্রাণ ৫কমন করে, 

"এ কিহয় হ'লে1 কি কারে, 
সাপ্যে হয় তাই, স্তারে পায়না এপ্রকার ! 

সাধনার চবুম্নকালে,& * 
* সাধ্য সাধকতে মিলে, 

গোপীঃদ'র সেভাগ্যগর্জ ও অভিমান দেখিয়া 
তাহার শাস্তি এবং তাহাদের প্রতি প্রসন্ন 

হইবার জন্ট শ্রীক্ণ সহস| অন্তর্ধান করিলেন। 

২২০৫০ পপ পক 

উনব্রিংশ অধ্যায় । 

কি পাওয়। যায় কে বুঝেছে * ২৯৬ ও 

| 

কল্পনা-উক্ত সতর্কতা! ৷ আত্মায়ন্তআত্মীয়ে হয় এমনি ব্যাভার"। 
প্র অতিরতা হ'য়ে, অভিম্যত্র তাৰ পেয়ে, 

বির সাড়া শো টে সতী | 
মন ! থেকে৷ সাঁবধান। 

প্রেমঙ্গরূপ যিনি; 'গোপীর্ সব্বস্ব ভিন, 
চঞ্চল ব্বভাব তোমরখ্বালকসমান ॥ 

হইতে হয়েক্কে, €ই রীতিই ্ঠাহার ॥ ২৯৮৮ 
"আশ্রয়? সহ|ুয়, লক্পদদাতা, 

সছজন-পালন-শাসনচকর্তী, ৬ 
বন্ধ রুট ্া্তা, সবই ভগবান। বিরইসম্তপতা গোপীদের কষছে এ. 

হৃষ্টখ দুঃখে সমভাঞ্ড,সিদ্ধি ফি অভীষ্ট লাডে, বর্ভনীয় নটন-_লোফা' 

ধৈরধ্য হর্ষ খেদ ক্ষোতে ্ারীদ্লারতবিধান ॥ | সেই তদাত্ম-অবস্থায়, মাধৰ হি তথায়, 

হু ০ বিশদ্ধ-সাধু -প্রকৃডি, মোহ ভাবে গোপী সব , " ' 

” গ্োগীগণ সাক্ষাৎ প্রীতি, বলে একিলো এরিক, ম্ধৰব কোথাঘু গেল, 

তাদেরও চঞ্চল মতি, খোষ্ঠই্ গান! * *এ কি স্বপ্র-অনুতীব 1 , 



দত ভাগবত । ৯৯ 

শুনি অঙ্গ নাহি তার, স্টাম অঙ্গ লীলার, দেখেখাকিস তন্ব ব'লে করবিনা'কি উপকার? 
বাটি দিতে মো সবায়। মল্লিকে খুথিকে কুন্দ 

বুঝি অঙ্গ ফুঝ্সাইল,.ষে সেই আবার হলো, ফুটে ঘে কম্মছিস আনন্দ, 
কিহলেো।কি হলোহায়ণ , ন! দেখলে বৃঙ্দাবনচন্তর, 

কিম্বা মোদের কঠিনাঙ্গ, ঘরষে কোম্মল অজ, এ আনন্দ কিসে আর ? 
নিশ্চয় হয়েছে ক্ষয়। খমাদের হ'তেও তুলসি ! 

তোরা সকলে আকালী, তুমি কৃষ্ণের প্রিয়। দাসী, 

লোভের সাধ [ধ মিটালি, তোমারে পথ জিজ্ঞাসি, 

বুঝ্িলিনা কি যে হয়া কোন সুপথ কৃষ্ণ পাবার ? 

সথি! হেন মনে হয়, সে অঙ্গ হুধাময়, আত্রবট কদন্ব প্রক্ষ ! তোমাদের হক্ষুদূর লক্ষ 

থেফ়ৈ ফেলেছি বা সব। কত দূরে নলিনাক্ষ, দেখে বল সমাচার ॥ * 
কিম্ব| লাবণ্য-রস সে, মেথেছিস হরষে, . মালতীর মালা পরাব, কষ্ণচু্র! চুড়াষ দিব, 

সত্য এই অনুভব | . চম্পক্ষে কুগডল করিব, 
এই দেখছি তোদের রূপ, শ্ঠামের অনুরূপ, তত্ব বল রাখালরাজার 1» 

আর কিসে হলি এমন । মৃগী তোরা মুগ্ধ হ'য়ে, 
ওলো নয়ন মুদিয়ে, দেখছি স্টাম বুসিয়ে, ও দ্িগে কি দেখছিস চেয়ে, 

কৃষ্ণ প্রকান্ঠে এমোনা, ,আর বিচ্ছেদ সহেনা, একেলা, কি সঙ্গে কার ? ৩০৭ 
কেম হ'লে অবর্শন ৫ « 

্ টি জান তুমি ইচ্ছাময়, কখন কি ইচ্ছা হত, |", কোন গ্োপী বনভূমিতে কৃষ্ণের পদচিহ 
_. লুকান ইচ্ছা কেমন ? দেখিয়া বলিলেন। 

একে এ মধ্যরজনী/ ভ্লায়*ঘোর অরণ্যান্তীট 1, * গারা ভৈরবী-এজৎ 
_ হে জ্বনা স্তাই। ণ সখি! কুঁঞ্চ গেছেন এই পথে, 

এই যে সহাস্য বদন হাম কি গেলেন এ দিক দিয়ে, 

৩০০০ ঠা ক 

বনমাঝে লুস্তাইলে, ধরা আপনি ন! দিলে,&+ দেখসে পদচিহ্ত এই | 
মোরা কি খুঁজিত্য পাই ॥ ধবজবজ্রাস্ক,শপার,£চিন্ত সর দেখিতে পাই ॥ 

এই বলিতৈ বলিতে; সঙেগচলিল খুজিতে, মাথায় ল'য়ে পদধূলি, 
| কারা কুষ্রা়। ৪ থাকে পাপ তা ধুকে ফেলি, 

পণ্ড পক্ষী তরু লত।, সবায় বৃহষের বার্তা, হয়তো মন্দের দোষে ফের পাশে, 
ষ্ঠ "তে সুধাতে যায় ॥ ২৯৯ 'পাপু কুন এ ছঃখ সই। ৩০১ 

সিস্ধ তৈরবীু মধ্যমান টি 
কেউ কি দেখেছিস*তোরা, কোথায় শাম “কৃষ্ণের পদচিযের' অন্কুসরণ করিতে করিতে 

আম্কার? ৯ * দেখিতে ্লাইলেন হ.তাহাঁর সহিত কোন 



৯২ ৃ গীত ভাগবত। 

কামিনীর পদচিস্তু রহিয়াছে । তাহা দেখিয়া 

গোপীগণ কহিলেন।' ** 

কালাধড়া__-আড়খেমটা। 

ওলে! আরও ক্ষোন কামিনী । 

হয়তো হ"য়েছে কৃষ্ণের সঙ্গিনী ॥ 

তারও পায়ের চিহু আছে, কাছে ছে, 
যেন বর্ধুর গল ধা যায় সে ধর্মী। 

অনেক আরাধনা ক'রে, 

তুষিয়াছে সে ঈশ্বরে, ॥ 

নতুবা সুবারে ছেড়ে, লয়ে তারে, 

. কেনবা নির্জনে যাবেন নীলমণি। 
বড়ই ক্ষোভ হতেছে মনে, 

সে হখ ভোগে নিজর্চনে, 

কৃষ্ণপ্রিফু। কেব! এমন, লক্ষ্মী বিনে, 

যে হোক বটে ভাগ্যবতী সে রমলী ॥ * ৩০২ 

এক হ্থানে উভয়ের পদচিহ্ন রহিয়াছে কিন্ত 

কৃষ্পদের সম্পূর্ণ চিহ্ন নাই, পাদ্রাগ্রভাগ 
মাত্রের চিহ্্ধ, তাহাও রজোমধ্যে অত্যস্ত 

প্রবিষ্ট, তাহ] দেখিয়া কোন গোগী বলিলেন, 
কালাংড়া-_-আড়খেমটা 

কেন বল দেখিলো সথি &. 

কষ্চপদের অগ্রভ।গের চিহ্ন মুত্র দেখি ॥ 

প্রেয়মীরে সাজাতে, 
্ী 

এ. কৃষ্ণ গেছেন ফুল তুলিতে, 

হয়েছিল থে শাড়াইতেঞ্এব তারই সাক্ষী । 
৩০৩ 

কিয়দ্দরে কসর প সারা আর দুষ্ট 

হইঙ্ধনী, এবং ককেডগাদচিহণ্যেন রজো_ 

মধ্যে ভূরিয়া রহিয়াছে, কহা তখিরা ক্লোন 
গোগীশধুললেন। এ 

৬ এ 

ঃ শ্রীরাধা | 

কালাংড়া-খমটা 

আবার এ কিলো এ কিলো ! দেখ. দেখ, 

' ছিছি সরমে.মরি | 
কাধে কিংল'য়েছেন প্রিয়ায়, বহশীধারী। 
নইলে «ক তার পায়ের চিহ্ন নিল হবি ॥ 

কষ্জের পদচিহ্ন আছে, 
তাও যেন ভবে গেছে, 

কাধে যেই বোকা উঠেছে, ভার হয়েছে, 
এ অনুমান সত্য কিনা বুঝেত নারি। ৩০৪ 

কিয়দ্দ,রে দেখিলেন* কোন কোন গোপ্সীংএকা বি য়া 

অনুতাপ করিতেছেন। গো 'গলীগণ সেই 
গোপীকে জিজ্ঞমিলেন। 

মনলার- একাল 

এনকি গো সযোনি ! হেথায় একাকিনী, 
হা হুতাস কর কেন কি কারণে ? 

তুমি কি.সেই ধনী, গামসোহাগিনী, 
প্রেমহখ-ভোগে, ছিলে এ নিজ নে? 

ভেবেছিলাম তোমার" প্রবল কর্মমবুল, 

এত শীন্র কেন হইল ূর্ব্বল, ৃ 

আমাদেপ্ই মত দশা ফিরে এল, 
কৃষ্ণ কার নন বুঝিলে এক্ষুণে । 

ফল্নিল কি সঙ্গী জ্রাড়াবার ফল, 
এক যাগ্ার যাত্রিরু হয়নাঃপৃথক ফেল. 
ধতাই কিন অন্ত কারণ আছে ত্রল, 

তোমার দুখ ড্েঁবেও ছুখ লোন মন ॥ ৩০৫ 

কাকিনীতগাপঞ্ষার রব দ্ধির 
, সৃভান্ত'। 
ঝিঝিট-মধ্যমান 

প্রিয়সখি । কব কি হলো! কি ঘটন। 

£ বুকিলায্স বিশ্বীঞ্লী্মন্ধি নহি, 

৪ নঁষ বিশ্বাসী মন ॥* 



গীত ভাগবত। ৯৩ 

কপাল ভাল কর্ম ভাল, দ্বীনবন্ধো বিপদতঞ্জন, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়; 

জন্মের শুভক্ষণও ভাল, প্রভো অনীধিনী করোনা। 
যেগেব সংষেধ্সা ভাল, সকলিতো সুলক্ষণ । অবলার সরলারু অপরাধ ক্ষম, 

অস্থকুল ফলদাতা, আর কি সখের*কথা, , জানন1 কি জ্ঞাত্সি নাই ? 
সকলি করিল বৃথা, পপ-মনের আকিঞ্চন ॥ জ্ঞানহীনার দোষ ধরে না ॥ 

শ্রীকষ্ণের যে দয়া কত,সধীগণ বুঝেছ তাতো অনুঈআু-দাসীব প্রাতি অনুগ্রহ, 
মধুখোরমাতালের মত, ' কর করিহে' বিনয় ) 
তাতেই এই অধঃপতন । আর লুকাইযে থেকোন।। 
নাই পায়! কুকুরের মতন, * বনে রাত্রিকালে অশরণ! নারী, 
ক'রে যাই স্কঙ্ধগে আরোহণ, ফেলিয়ে পলান শ্যাম ২ » 

দেখি নাই আর গোপীমে।হন, তোমার উচিত কি না ভ'বনা ॥ ৩৬ 

দর্পহারী মধুস্দন ॥ ৩০৬ 

কল্পনার বিবেচনা ! ই ইরা 
বিভা কাতরে করুণ। কর, এসে দেখা দও মুবাবি। 

অসহা তোমার বিরহ, আর ধৈধ্য রাখিতে 

নারি ॥ 

আমাদের তুমিই সক্ষকলি, 

পরাণেব পরাণ-পুক্তলি, 

বিনা মুক্তি-নির্বাণ। কভু হয় কি কারে! 
মনসংসর্গে থাকি, তৃপ্তি-সমাধান £ 
অশেষবিধ্টিবিহিত, সুখদ অশেষ মত, 
আনো নিত্য নৃতন হ'ল্লেও, হয়না কুলান। 

, নীচে নীচে যতই যাও, " কাছে পেলেই চলি বলি, না দেখে জীবস্তে 

 উচ্চে উদ্চ্চ যতই ধাও, মরি । 

দেখিবে কোথ।ও নাই, তাণ্ত-ব্ধান ॥ »" ৃ সাক্ষাতে আভাস, তোমার, 

শ্ুঞ্কাইতে পৈন্য কামির,। র পরমসূহীয় জীবাত্বীর, 

| হরি-ধ 'রে দিলেন শবীব, রর ) সাক্ষাতে পেয়ে কি আবার, 

ধ্যানে প্রাণ জুড়া'তে পারি? 
যখন আমু শোচারণে। 
আত্মা আসে তোমার সনে, 

এতেও দৌরাত্ম্য গোগীর, কর অহ্ুমান। 
শিশুর জননী হেন, ছেলে 'লাইছেন্ ঘেন, 
ইহাতে বাড়ি আরো, ভোগ্য পরিমাণ |. " 

- ৩০৭ এখন পলা'লে গোপনে, 

কষ্ণের উদ্দেশে গোপীদের প্রার্থনা। | ঠকা'য়ে দ্বাত্মায় সবারি। 
বাহার বাগেশ্বরী--একতাল। , গোলীগণে প্রেমযিকে। রঘুজে তবসাগররে, 

দয়ামর হে নিদয়প্ছইওনা। (কষ) ৰ ফেলে গেল্গে কে পার কনে, 

কর কাতরে করুণা, তলার কি কৈউ আছে কাগারী॥? ৩*৯ 



৯৪ গীত তাগব্ত। 

কালা ইড়া__আড়া 

হয়ে ব্রজের আত্তিহারী । 

কেন কষ্ট দাওহে কৃষ্ণণ সাজেনা তোমার 

চাকুরী ॥ 

আসিতে দেখিয়া তোমায়), 

লক্ষী অবতীর্ণ হেথায়, * 
ৃ ৪ | 

সকল সম্পূর্ণ যেথায়, স্ধ ভঙ্গ সইতে নারি । 
তোমার চবণ ভবভষে, 

তোমার কর শব্রক্ষয়ে, 

« ভক্তের পরমসহায় হ'য়ে, 

অসহায় ভ্যজিলে নারী ? 

৮ 
ভীমপলঞ্ীী-_একতালা 

" 'দ্বাসীর-সহিত কপটব্যাভার । 

কেন কর, তা জানিন।, বেতন ভাহিনা।, 

বাসন। পদসেবার ॥ 

ধর'তে তে দ্বও নাই, দেখেছি দাই, 
মুখচাওয়া মাত্র সার। 

আজি কি মনে করিয়ে, ভুলা"য়ে আনিয়ে, 

শেষে কর অত্যচার ? 

লক্ষী পদসেবা করে, তুলসী বিহরে, 
প্রাপ্য আমামবার্ ? 

পেলে ছিনা'য়ে লবনা, না দিলে পাৰনা, 

হেতু কিহে লুকাবার ? 
বা ৭ 

ভৈরবী- ভর্ড 
কষ্তহ এসাহু দাওহে দরশন ! 

দেখে লই যতক্ষণ বর্চু, ব, লেলই যা! 
আকিকা ॥ «৭ 

৩৯১ 

যে'দৌঠ তুমিশকঠিন, বাচা্বনা অধিক দিন, 
না হইতে তনু ক্ষীণ, সার্থক ক্ষরি জীবুন।* 

প্রার্থনা রয়েছে কত, তারি মা গোটকত 

করাইব অবগত, আসিয়! কর শ্রবণ ॥ 

তোমার রূপ দেখিবার সময়, 

"পলকে বড়ই বাধা দেয়, 
* আর যেন পলক না হয়, 

যখন দেখব যতক্ষণ । 

তোমারে পাবার আকাজক্ষায়, 

প্রবল লোভ যাতে শান্তি পাক, 

সেই ওধধ আমাফবার়, ১ 

দ্াওহে ভাবি নিজজন। ৩১২ 

ঝিঝিট- আড়া 

বংশীবদন [ 
তুমি যেহে অসেচনক, বাস্থিত আশ্চ্য্যরতন॥ 

দিবা রাত্রির টাদ হবে; 
সন্মুখে উর্দিত রবে, 

যে যা চাবে*তাই দিখে, 
তবেতে! হয় তোমার মতন । 

“আপনারে আপনি জাননা) 
যে জানে তার মত শোনোনা, 
এ কেমন বিব্রেচুনা, . 
এই ছুঃখে মরি সর্বক্ষণ 7 ৩১৩ 

ঠ& ৬... 

সেই্দ্িনী-__-মধ্যম।ল 

অধীনীদের প্রতি কৃষ্ণ কেন নিদয় হ'লে 

এমন? 
কখন পেলামন1 তোমার, “অনুগ্রহ মনের 

* মতন ॥ চিনি 

ক'রে তোক্কার গুণভশ্রবণ, 

করে তোমার রূপ গবশন - 



গীত ভাগবত । 

হয়েছি পক্ষপাতিনী, 

জেনেও হও জাননা যেমন। 

তুমি গেলে গেচারণে, আখাত পাবে চরণে, 
ভেবে ব্যথা পাই জানি,ক্ষাস্ত হইলেন! কখন। 
দিন শেষে ফিরে এসৌ,দেখাইয়ে সেঁই বেশ, 
আসঙ্গলিপ্দ! জন্ম"য়ে, কভু করনাই পূরণ । 

এমন মোহন-বাশী বাজাও, 

মন আদি ভুলা"ক্ে লও, 

তার পত্রে ষে কি হুঃখ পাই, 
,*০ করনা তার অন্বেষণ । 

এইক্যে ক্ষণিক-সখ দিয়ে, 
প্রলোভনে মাতাইয়ে, 

কৌতুক দেখছ লুকাইয়ে, 
এ কিপারে দয়ালু জন ? ৩১৪ 

জি 

একত্রিংশ, অধ্যায়। 

কৃষ্ণের পুনরাবির্গাব | 

বেহাগ-*আড়া 

"* হলো সহসা মঙ্গল । 

” কৃষ্খরূপে উজ্জ্বলিল রাসমণ্ডল ॥ 

অনেক ছুর্দিনের পঞ্ধে, যেন দেখি ভাঙ্টৈ, 
্ষঅন্ধকর "ঘরে? প্রদীপ উজ্জ্বল । ৪ 

ষেন্ আপন্সি নিভেছিল,আপুনি জলে উঠিল 
হোতাগণে সস্তোষিল, হুম-অন্ল ॥. ৩১৫ 

মিটি & 

»কীর্তঈীয় তৈরবীন-দোঠৃকি 

কৃ ভরশক়ন, কষ্ণ-প্র [পাগণে, 

'বাচিয়া উঠিল ছুেন। 
তড়িতের প্রায়, রত সবায়, 

সু রতি কে দিল যেন রি 

৭৫ 

দেহ প'ড়ে ছিল, উঠে দড়াইল, 
ঠেলি তোলে যেন কেহ। 

উদ্বাসীন মন, গৃহী হয়ে যেন, 

বিষয়ে মাতিলঞসেহ ॥ 

বল গিয়াছিল, ফিরিয়া আদিল, 

হয পশিল দ্রেহে। 

ওাঁড়াতাড়ী জ্ঞান, লয় নিজস্থান, 

দুরে ছুড়ে ফেলি মোহে ॥ 

বিরহে কীদ্দিতে, নয়ন ছুটীতে, 
ঝরে ছিল লোন্। জন্তু । » 

পাইয়া আহ্ল(দ, বদলিল স্বাদ, 

সে হইল হুনির্্বল ॥ 

,কাদি ফুলে ছিল, সে ফুলা করিল, 
নয়নে প্রফুল্প ফুল। ৪ 

ছুখ ছুটে গেল, তুখ ছুটে এল, 
প'ড়েগেল হুলস্থুল ॥ 

নিদাঘে সহসা, উদিলে বরষা, 
প্রকৃতি কি হুখ পায়? 

ততোধিক সুখ, দেখি কৃষ্ণ-মুখ, 
উপজিল গোপিকায় ॥ 

যেন লোকে শীতে, রৌদ্র পোহাইতে, 
আসে, ভামে এব ভানু । 

এলো খ্বেলো হ'য়ে, সবে যায় ধেয়ে, 

পরশিতে শুগম-তনু ॥ 
গোপাল কলা, গোপিকাক্ মেন্া, 

সকলই লাগ পায়। 

মায়ারী পুতুল, যা) করে অভ্ভুল, 
জগং সামায়,ধাঁয় ॥ ৮৩১৬ 

ক 

* যোডুশনহশ্র একশত গোপী। 



৪১ 

গোপীপকলে, আপৃনা আপনি 
কহিতে লাগিলেন । 
সুর খাস্বাজ__জৎ, 

মনরে পেয়েছ হারান ধন। 

হুদে ধব আর যেন হারায়না কখন্॥ 
নযনে প্রহবী কব, পরিচর্যা ক্চক কুব, 

গণাস্তেও স্থানাস্তর, কবেোনা গমন ।। ৩১৭ 

(৮৮ আপা বত 

বিভ।স- আড় 

এ যে কি হুর্খ পেলাম, নাহি তুলন]। 
এর্খন এ জগতে আব,কিছুতেই নাই বানা ॥ 

এ হখ হৃদয়ে ধরি, ॥ 

এখন যদি মরতে পাবি, * 

' অবশ্তই হয় আমাদেবি, 
নুতন লোক রচনা ।* ৩১৮ 

কক্ষনার বর্ণনা । 
মূলতান-_আড়। 

শ্যামহ্ন্দর বপু, পরমপুরুষ হরি । রর 

গোগীগণ-মাঝে সাজে, যেন পদ্ধবনে করি। 

যেন ধনিয়া আকুতি, সকলগুণ, বিষ্ভৃতি, 
অনিমাদিজিদ্বি,শক্তিনআছে তগবানে খিরি? 

যেন কতেক জীবাস্মায় পাইয়া পরম আত্মা, 
ধরিতেছে হাতে পার, পরিত্রণে আশা করি ॥ 

মিলনামন্ন |, * 
কীর্তনীয় নেটন-_-কাওয়ালী 

অন্যকে সাধনের পণ, পাইয়া প্ৰরমেশ্বরে, 
সাধকের মন হয়়যেমন। , 

৬ কৃ পেয়ে পটে চুলে তেমন ॥ 

দুটা নয়ন ভরি, ভরি সেঁ লাবণ্য পান করি, 
পিপাসারনিনুত্ত নাহিহয় | ৪ « 

গর 

গীত ভাগনত। 

কেহ নয়নপথে তুলিয়া লয় ॥ 

৷ করি গাঢ় আঙ্গিলন, পুলকিত হয় মন, 
' যোগী হেন স্থিরভাবে রয় । 

॥.. স্তাব উথলি সুখ নয়নে বন্ধ ॥ 

সংসারের তাপ যেন, নিবারে মুমুক্ষগণ, 

বিরহতাপ নাশে গোগীগণ । 

দেখি ব্রজনাথ নীরদবরণ ॥ 

| শ্রুতি যেমন ভ্রমি কন্মে,নৈরাশ্তে ব্যথিতমন্মে, 

জ্ঞানকাণ্ডে দেখি তগবান। , 
করে কন্মত্যাগ আপদ, মমান ॥ 

খঁজিতে প্রাণের কৃষ্ণ, বনভ্রমঞ্জের কষ্ট, 

গোগীগণ ত্যজিল সকলি। 

: পেয়ে হারান ধনু বনমালী ॥ 
€ 

ভ্রীকৃষ্ণকে গোহীদের প্রশ্বত্রয় | 

খঝকিট থাম্বাজ-_মধ্যম£ন 
১বল বল সেই বা কেন্গন,তার পিরীতি কেমন। 
ভালবামা পেলে তবে, ভালবায়ে যেই জন? 

৪.1 তারইবঘ কেমন রীতি, 

ভালবাসা যার প্রতি, 

সে তারে করেনু! প্রীতি, 
* চাহেন! প্রাতি তেমন? 
৩। ভালবাসাও ঠাহেনা টা 

ভাল নন ব্লাসাও চহেনথ, 

ছুইএর হর যেই জনা , 
কিবা ভার চরণ ৭, 

৩২৬ 

রর +₹৩২ ১৫ 

পৃ 

কৃষ্ণের উক্ত উত্তর । 
সিন্ধু তৈরবী--আড়। 

১। সৈ তো স্বার্থ সার্নাঃ ভাজবাসা নয় 
ভালবাসে ঝুলে ভালবাসা যষ্ঠি হয় ॥ 



গীত ভাগবত । ৯৭ 

পরস্পর ভালবাসায় ঁ ৃ ভালবৃসায় ঘোষ দিওনা, 

ধর্ম সৌহার্দ নাহি হয়, আমি ভালবাসি কি না, 
প্রণয়ে অনুক্সেধ রাখায়, হয় বিনিময় । ৩২২1. তোমর1 কি'তা বুঝিলেনা 

| টি , মিলন হওয়ায় এবারে? 

সিন্ধু ভৈরবী- _আড়া । তোমাদের এ ভলেবাসার, 

২। যে জন ভালবাসেনা, ভালবাসা তায়। প্রন্িদান অসাধ্য আমার, 

দয়া আর দেহের রীতি, ভালবাসায়। হুশীলতা-গুণে আবার, 

যাতে দয়ালু পিতা, স্গেন্তে ন্েহময়ী মাতা বাধ্য ক'রলে আমারে ॥ ৩২৫ 

০ নিষ্কৃতি দেয় দয়টুলুতা, ৃ 

জাননা দবাত্রিংশ অধ্যায়। 
হা নিন্দনীর"নহে, ধর্ম হৃদ ছুই বহে, বিলাল 

নি্াথপ্রেম এরেই কহে, হয়না চেষ্টায় .কীর্তনীয়গ্রামকিরি-_কাওয়ালী 
খা 

» লী ৩২৩ | করিতে বিশেষ লীগ রাসচত্র সাঁজ+ইলা, 

সিন্ধ' খাম্বাজু-_মধ্যমান বন্মালী বিশেষপ্রকারে । 

,। ভালবাস না বাস উভয়ই সমান,তার। | সবাই গৌরাঙ্গ নারী, হুশৃঙ্খল-শ্রেণী করি, 

সকৃতজ্ঞ কি "কৃতত্ব, ধারেনা প্রেমের ধার ॥ ঈাড়াইলে মালার আকারে ॥ 

আত্ম রামের আত্মীয় গ্রীতি, সবারি রাখিতে মান, মায়া করি ভগবান, 

তার প্রীতির প্রত্যাশা কারু । স্থান নিলা প্রত্যেকেরি পাশে । 

আপগ্তকাম অন্ত চাছেনা, * হেন অনুমান করি, হবর্ণের সাতনরি, 

এ আত্মার সাক্ষাৎকার ॥৯৩২৪ * মাঝে যাঝে মরকত ভাসে ॥ 

ইহ ভাগ্যবতী ধরা হুখে, সে মালা পরিয়া বুকে, 

ক কাফি সি স্যুমান | রি আহা ক্ষিবা শোভিল হুন্দর | 

আমার যে'চায়, সেই পায়, এদেখিয়া রাসের সাজ, জ্ঞানন্দে দেবসমাজ, 
. তার প্রায়, চাহিনাঞ্ভাঞধর । . পুপ্পবৃষ্টি'করিল বিস্তুর ॥ *  » 

তাই সে আমারে ুঙ্গিতে নারে ॥ | রাসচক্র ফিরিুরি হেলিছুলি নৃত্যকরি; 
ধন মে ধন টা তা হারা'য়ে ফেলায়, করিল যে আমোদউদগার । 

মিত্র দে তারই চিতা, তক্ত যাহা! ভাবি হুদে, মুষট' হয় তার মদে, 
'*  ' জেলে জন্ত চিস্তারে। টি কই সৌ্ভুগ্য গেপিকার ॥ ৩২৬ 

মা যে'আমার লাগ,এলে করিসর্কত্যাগ, |. 
. ভেবে হারে অতি, « 

, তাই"ফেলে যাই সবাতে॥ 



৪9৮ 

কল্পনার জিজ্ঞালা ও,মীমাংসা | 

কীর্ভনীয় দেশবরাডী-_-ঝপতাল 
'রাস-রসরসিক রসরাস্তু ! একি নাচনি ? 

নাচিছ কি নাটাইছ,কি শিখিছ নাঠ আপনি? 
এ আনন্দ কর কি,*ভৌঁমানন্দ স্বাছ্িতে £ 
বুঝেছি এসেছ ভক্জে, প্রেমরস ধবলাইংতে ॥ 

এ সব সঙ্গিনীগণকি নূতন সঙ্গিনী ? 
হেন অন্ুমানি, হবে সঙ্গিনী চির্তনী ॥ 

" নতৃব। এরূপে প্রাপ্ত, কু কি হয়েছ কার? 

যোগিদের খেক মাত্র, অঙ্গত গোপিকার ॥ 
গোঁপীর সৌভাগ্য, কিন্ত তোমার একি ব্যবহার 
উপপতি হইয়া কেন, করিলেহে ব্যভিচার 
উপপতি হইবারে করিয়াই বাসনা । « 
গোীগ্গণে কামিনী কর, করি বংশীবাদনা ॥ 

বুর্বিলাম বুঝাইলে, সবারই সব তুমি । 
উপপতি ভাবনাক, দেখ তাও আমি ॥ 

কমলার পতি প্লেন, পতি হওন। কাহার । 

্ পতিভাবে ভাবে যেই, উপপতি তাহার ॥ 

কলা আন স্পিন 

শ্রোতার প্রশ্ন । 

কশর্তনীগন সিদ্ুড়া__একতাল! 

বন্দাবনমাঝে, গোপিকা-সমজে, 
মাধব কৃপা ধিতরি। 

' করি রাসলীলা, জজ সূ ধর্দীলা, 
দুল তলত করি 

গোপী ভাগ্যবতী কিন রমাপতি, 
আসিয়া স্মোকদমাজে | 

লোকে ব্যভিচার, রসদ, 

7? »প্রবন্তিলা ষেইু কষে! 
আধর্দে শাদন, ধর্দের স্থাপ্ত, | 

৩২৭ 

ূ 

গীত ভাগবত । 

করিতেই অবতার | 
ধর্মবক্ত1 কর্তা, ধর্দের রক্ষিতা, 

'তার একি ব্যবহার [1 
তিনে আন্তকাম, হলেন সকাম, 

“কিবা অভিপ্রীয় তার । 

হাতেছে দংশম্ব, এ সংশয় ক্ষর়। 

করিতে কে শক্য আর ? ৩২৮ 

বক্তার উত্তরে সংগয়-ছেদ " 
কীত্তব্ীয় আহির--কঃওয্মাল? 

কৃষ্ণের কি অভিপ্রায়, তিনি বিনা আর কায় 

॥ জিজ্ঞাসিলে পাইবে উত্তর”? 
আম্মাদের অনুমান, বতদুর চলে জ্ঞান, 

" জ্ঞানের অতীত সে ঈশ্বর ॥ 

ঈশ্বরের কাধ্য যত, ন্হ মানুষের মত, 

»মানুষে লাগয় চমৎকার | 
কার্ধ্য নহে অনুকার্ধ কর্তৃত্বই শিরো ধার্য, 

পালনীয় আদেশ তাহার ॥ ' 
আমরা টুইন যাহ আগুন যে খায় তাহা, 

মরি বিষে থাইলা ঈশ্বর । 
অধিকার নাহি যায়, কিবা, ফল সে চচ্চ য়, 

«৬. দুশ্চিন্তাধ ব্মামোহ বিস্তর ॥ 

র্্ীধন্ পাপ পুণ্য, সংস্মর-নির্ক সত, 
বদ্ধ যে সে বাধ্য নাৰ! মতে 

সতের নাহিঙ ক ক্ষয়, অসতের ক হয়ঃ 

৬. যত তরী সকল অসতেণ। 
ফ্লাকাজ্ষা নাহি যার, ধরার সমতার, 

তাঃ কর্ম অকর্ম সকল 1 

মল কি অমঙ্গল, এই দুই কর্মুল 

ূ  নিরাকাজু ঘা করে বিফল 
ধার রূপ ধান কারে ছুরাধ্ঘ] মহিলে”্রে, 



দিত তাশ্ঈবত। | ৯৯ 

ভক্তের সমান গতি পায়, 

ধার নাম-মহিমায়) নরক-যন্ত্রণ। যায়,» 

পাপপ্হরে পাপ-ভয় তার ? 
ধারে তক্তি করি ভক্ত, আর যোগী [্বোগযুকত, 

কর্ষ্মবন্ধহ'তে মুক্ত হয়। 

ধার কীত্তি শুনি নরে, মঙ্গল সঞ্চয় করে, 

তার কাধ্যে করোনা সংশয় ॥ ৩২৯ 
টিউটর. 

টি ্রয়নত্রিংশ অধ্যায় । 
স্দর্শনমোচন | 

একদ1 দেবধাত্রা উপলক্ষে নন্দাদ্ি ওগাপ- 

প্রণ কৃষ্ণ ও বল্দেবের সহিত সরন্বতীতে স্নান 

করিয়া তত্তীরে শিবপুজী কালে ধ্যান করিলেন 

যোণিয়া ভৈরব- একতাল! 

রূপ রতন জিনি উজ্জ্বল, * 
বর'বপু ষেন রজন্তঅচল, 

কমলাসীন চরণকষয়ল, 

ভক্তষনভূঙ্গাচ্ছন্ন অবিরাম ৮ 
ফণিনী মেখলা, বস্ত্র বাঘছাল, 

'ভম্ম বিলেপম ভূষণ হ্বাড়মাল, 

অনিমাদি ধন, কজদ কপাল/*, 
সরাইল রষঠভুত ভূ, শ্বশান ধাম ॥ ; 

করেতেপিরশু মৃগ বর, 
পঞ্চ বৃক্ত, প্রতিবক্তে, দত ত়্, | 
শিরে জটাজ,ট ভালে চক্দ্রোদয়, 

শান্ত মু নিত্য প্লিব আত্মারামগ রর 
অচিস্ত্য, ঈশ্বরের অব্যক্তত্বরূপ, 
আরাধনার জন্য ধ্যেযু এইরূপ, 
রদুজ কহিছে এইন্্ই স্বরূপ, ৬ 

* সুব্যক্ত সুরূপ ভক্তের টানি ] 

অনস্তর অস্থিকীপুন্জ। করিয়া প্রার্থনা করিলেন। 
পরজ কালড়া-_একতালা 

কাতরে করুণ! বন্ধ কাত্যায়নি ! 

করুণাময়ি কলুষনাশিনি ! 
তব্ভয়ে অভয় দিতে কেহ নাই, 
* অভয়ে বিনা ক্র চরণ ছুখানী॥ 

ভবভয় হ?তেও বেশি ভয় কালে, 

কিজানি কি শ্তি দিবে পরকালে, 

আত্মসমর্পণ করি চরণতলে, , 
ক্ষমা কর হুঃখে ছুর্গতি হারিণি ) * 

ক্ষমাঘেন্নায় রাখ চরণতলে ফেলে, 
পাপিরস্ত্রাণ ক্ষমাখেমা কর বলে, 

নতুবা রতুজ এত মন্দ ছেলে, ৯ 
কি সাহসে শরণ চাহে গো জননি ॥ 

৩৩১ 

সেদিন সকলে উপবাম করিয়া তত্রত্য 
উপবনে বাস করিলেন। রাত্রিতে শয়ন করিলে 
এক মহাঁসর্প নদকে গ্রাস করিতে লাগিল। ; 
৫সই' সময়ে সর্পগ্রস্ত নন্দ ব্যাকুল হইয়! 
কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন । 

* ঝিবিট--আড়! 
কোথায় কৃষ্ণ ! ত্বরায় আত্ম । 

ঘটেছে ঘ্রোর দায়; 

হন এসব 

ট 

মহাসর্প গ্রাসে আমায়, মও্ডকের প্রান " 
* প্রাণার়ী। 

আমরা রক্ষিত তোমার, 
ত্রজে নুই মের অধিকার, 
নির্ভয়ে করে অভ্যীচার,০ 

এ শক্রে তোমা না ডুরায়। ৩৬২ 
শা চে, 

নন্ত, গ্লোপগণ্ মসালের অস্মিতে সর্পকে, 
" নিদারুণ দগবপ্কলপিতে লাগিলেন, তথাপি সর্প 



১০৪ 

নন্দকে ত্যাগ করিলন|ৎদেখ়্িঃ কল্পনা বলিল 

গৌরী-_আড়া, 

রার ভরসা ক্কররে করি, পর লয়ে ঘর? 

মন ইঞ্জিয় রিপু এরাই ঘখন পর ॥ " 
যে যখন ষ্বাহা করে? আপন তৃপ্তির তুর, 

অনুরোধ রক্ষা, কার কে করে সমর ? 

যে সর্প নন্দেরে গ্রাসে,অন্তে তার জীবন নাশে, 
তবু গ্রাস ত্যজিলনা, লৌভ পামর ॥, 

ছি মন আদির এমন ব্য।তার, 

জীব যেন নয় কেহই. কার, ". 
পতঙ্গ আদির দাহনে প্রমাণ বিস্তুর । ৩৩৩ 

শ্রীকৃষ্ণ সেই সর্পের দেহে পদথ্প্রহার করিব! 
মাত্র সে.সর্দেহ ত্যাগ করিয়া সুদর্শন নামক 
তুদর্শনি গন্ধবর্ধ মু্তিতে আবির্ভূত হইল, এই 

আশ্চর্য্য দেখিয়া! তত্রশ্ছ সকলে বলাবলী 

করিতে লাগিলেন। 

খাম্বাইজ- আড়খেমটা 
স্বপন তো নয়, বাজীকরের বাজী তাও নয় । 

' কি হ'তেকি হলো,এরকি ঘটনা আশ্চর্য মর! 
শুনি ফুলে পরশ মণি, 

লোহা সোণা হয় তখনি * 

কৃষ্ণের চরণ ফুলে বুঝি, সাগ ঘুচে গন্বর্বা হয়”? 

_ ত্রেতা যুগে রামের কীন্তি, 
, মানবী হয় পাষাণ- ু স্তি, 
: গুনেছি দেখিলাম ফের, 

তেমনি কীন্ধি সমুদয় ॥ * 

হৃদর্ীন-উদ্ত কৃত কৃষ্ণের, স্তব | 
বাগেশরীং-আড়া 

। ধন্কাহে, কৃষ্ণ কয়া 
্বন্ত করিলে ক্মাঁমাম্ব । 

স্্রীচরখে পরশে একি ভাগ্যোদয়ধ!* 

৩৩৪ 

শীত ভগব্ত। 

* শাপ নহে মুনিগণের, 

ফুল সে সাঁধু-দর্শনের, 

নতুবা বিন! সাধনায় তুমি হও ঞঁদয় ? 
' কুষ্ণনাম জগে শ্রবণে, 

পবিত্র হয় গাপীজনে, 
তোমার গ্রদ পরশিলাষ জ্বাণ পাব নিশ্চয় ॥ 

| ৩৩৫ 

ঝিষিট--আড়া 
কৃষ্ণ তোমার করুণা অপার । 

তোয়া বিনা কেবা পারে এ প্রকারে, 
করে উপকার ? * 

« কিদিয়ে ুধিব এ ধার, 

দিবার যোগ্য কি আছে আর, 

কমলা গৃহিনী, গৃহ রত্বাকর, ডোমার | 

শুনেছি কেবল গোপীগণ, 

হরে ল'য়েছে তোমার স্কন। 

কর সেই অভাব পুরণ লহ মন আমার ॥ 

ততু্তিংশ অধ্যায় |. 
একদাঁ সন্ধ্যার পূর্বে কৃতকগুলি গোপী 

যচুন্জার নিকটবন্তিধনেধবিহার করিতে করিতে 

৩৩৩ 

« বনের শোভা দেখিল্সা বল্িলেন। 

পূ সোহিনী মধামান্ধ 

আহা কি কার্নীনেই শোভা শোর্ঠার সভ 
৬. এখানে! 

*প্রকৃতির প্রিয় ব্তি, বুঢ্বাছঞ্ঞহ তুন্থমানে। : 

হরিত্ব, তত -আত্তরণে, 

শোভার সাগর সমীরসন 
ঢেউ খেলাচ্ছে আপনমনে )' 

০৯৮ 7ঁর্া 
* দর্শন নিক গদ্ধর্ধ অঙ্গিরাি মুনিগণের'শাপে 

গসপ্হইয়াছিল্ক। 



শীত স্ভাগবন্ত । ১০৪ 

এরাগুতো আমোদ জানে ? 

নানাবিধ ফুল ফুটেও্ছ, 

নানাধিধ ফঙ্গ ফ'লেছে, 

প্রকৃতি ষেন খুলেছে, 
শোভার বাজার আপন স্থানে ॥ ৩৩৭ 

কোন গোগী “পুষ্প চয়ন করিতে করিতে 
.নিরস্ত হইয়া বলিলেন । 

রা বেহাগ-্র 

১ ফুল তোলা হূলোনা । 
& দেখ শবখা*নেডে, যত শাখী করিছে মানা] 
চোখগেল বলছেন! পাখী, চোখখেকী 

বলিছে রেখে) ৮ 

কোকিল ব'লছেনা কুঁহ,ব*লছে উহ ত্রপ্ডননা। 
বিধিল গোলাপ্প কাটা, দংশে ব। ভ্রমরা ; 

দেখে হাসিছে কুন্দদর্তীর। প্রকৃতি- ৪৭ ॥ 

ধন করিয়া বলিলেন । » 

** ঝিঝিট খাম্বাজ--জং » 
ওরে ভ্রমর! রে চোরা, ফিরে যা এখন । 

মধুলোভে এসে শেষে হারাবি কি মন ॥ 
ধা যে গঁঠথম গাথবো ফুলে, 

, যে দেরধীবে সে রবে ভুলো, 
«খপাৰ গ্রপিকাকুলে, মাত ছুবন 

ৃ _মিতাত্ত অর্ক বার 
“হারাউগদেকে হবে সারা, 

রষজ্ঞ মপুপ,তোন্তা, তাই করি'বারণ ॥ ৩৩৯ 

২০ কোন খোগী ফুলের মালা হাতে ঝুলাইয়া 
অন্ত গোপীন্ছণকে* প্টীখাইতে দেখাছিতে 
বলিলেন। 

৩৩৮ 

কোন গোগী ফুলের ম$লা গীধিতে শাথিতে 

মৃকরন্ধ- লোৌত্বী উভডীয়মান ভ্রমরকে সন্বো- 

খান্সাজ_ঠ্ৎরি 
অ(মার এই যে মাল! লওব। না লও, 

শুনে লও এর গুণ। 
গলায় প্লে পুর্ণ করে, যে গণ থাকে ন্যুন॥ 

“ছুও যে তার হুওয্র যায়, 

»» কুরূশ হলেও ভোল ফিরে যায়, 

এ মালাতে তারেও মানায়, 

লেগেছে যায় ঘুন। ৩3৪ ০ 

যিনি মাঁলা গাঁথিতে ছিলেন, তিনি মাল! 
রস্তত হইলে সকলকে দেখাইতে দেখাইতে 
বলিলেন। * 

খান্বাজ-_খেমটা . ২ 

ব্রজবালা মালা দেখন।। 

দেখদেখি এতে, কতখানা, গুণীপনা ॥ 

প্রতি ফুলে, মনোতভোলে, দেখ খুলে, 

ভোলে কি না ভোলে, যাবে জানা । ৩৪১ 

ক্রমে সন্ধ্য। আসিল, পরে হুধাকর কৌমুদী 

ছড়াইয়! ্লাননের শোভার ওঁ ২কর্ষ সম্পাদন 

রিলে রাম ও কৃষণ তথায় উপস্থিত হইলেন। 
তাহাদের তৎকালীন সৌন্দধ্য দেখিয়া ফোন 
গোগী সে মোন বর্ণন করিলেন । 

লক্ষেই--ঠরি 

এই কৃষ্ণ-রাম-রূপ, মননের কেমন অনুকূল ॥ 
পেয়ে মন অ$র ভাবেনাইঁকোন কিছুর অপ্রতুল। 

বাসা গৌর বরণ গঠন অতুল । 
ষেন হীরা মরক্তত গণ], সজীব পৃতুন্ন ! 
আহা কেমন ফৌোনল-কাস্তি' যেনছ্ুটী ফুল। 
কিন্ত আজের ইুপদ্ধে, কোনু ফুলই নহে তুল 



অন্য গোপী বলিলেন । 
ঘনীভূতমন কেমন,কেউতো! দেখ নাই কখন 
সেই ঘনীভূত মনোমরম্বরগ এমন ॥ 
তাই ওরূপে লোকের মন করে আকর্ষণ । 
ওতে লাগিলেই ক্ষন হয় রূপাকৃষ্ট মবন॥ ৩৪২ 

ঙ 

রাঁম ও কৃষ্ণের একতানে বংশীবাদন। 
ভূপাঁলী বিভাম-_কাওয়ালী 

বাজরে বীশরী ত্বরস্ুরতালমানে । 

যত রাগরাগিণী, রসমাধুব' সব লগষে, 
অস্তরজগতে দাও হৃধা বরষিয়ে, 

ছুর্ধলসত্বেরে তোলো সবল করিয়ে, 

(সহায়তা কর সাঁধুজনে ॥ | 

তম রজ ছুই গুণ, ক'রেছে বড় বিগুণ, 

উপজিলে প্রেমবল, হবমঙ্গল হইবে তোমার 
গনে। 

বিনা শান্তি সথশর করি, ছজন ছুজ্জন মারি, 

কি ফল ভূভার-হরণে? ৩৪৩ 

শঙ্াচুড়বধ । 
কীর্তনীয় কামোদ__একতালা  « 

, বাশরীর তান, ুধাৰ সঙ্জান, 
সে রস সক্চেনা পায়। 

হধা স্কায় সুরু, বঞ্চিভু জহুর, 

হুখ, ভাগ্য চিনি ধরণ 
শুনি বংশির বনি, ব্রজের রমনী, 

০. আর খর রি 
সকলে মোহিল, ভুলিলি, 

"”গযতেক সাগগীণ 1 « 

গোপীরা মোছিল, যৌগ পাতীল 
শাঁজ্ধচড যক্ষচর | 

বউও 

দিত ভাগ্বত। 

সবারে হরিয়া, যায় পলাইয়া, 

রাম-কৃষ্-অগোচর ॥ 
হাহাকার করে, গোপিবদনিকরে, 

«  দৈথি কৃষ্ণ সেইক্ষণে। 
শঙ্খচুড়ে মারি, তার মণি হরি, 

অন্পিলা রামচরণে ॥ ৩৪৪ 

পঞর্চব্রিংশ অধ্যায় । 
গোপীগণ কৃষ্ণ-সহবাসে রাত্রি যাপন করিয়া 
দিবাভাগে কৃষ্ণ গোচারণে গমন করিলে 

কেবল কুষ্ণগুণগান অবলম্বনে কালক্ষেপ 
করিতেন । 

-সখীসম্বোধনে | 

_. স্থরট খংম্বাজ__-আড়া 
সই বংশীধাবী বংশী বাজায় ক্ষি তঙ্গী ক'রে 
বাহুমুলে, কপোল রাখি, ভ্র নাচায়, 

আড়ে নেহারে ॥ 

একভাল৷ ৃ 

সহাম্য অধরে, বাঁশী ধরি আড়ে, 

০, অপ্ত'স্দালে কাঁধা ফণ্তুর ছাড়ে, 

রস 

$ হরে সুধুই সুধা বাঝ, বি করে সে্কঞায়, 
পঞ্চম সওয়ারি « 

বুঝিতে পারিনআর আমাতে আঁমি ধাকিন] 
বসন ববরী খর্সে অধরন্বরীরে ॥. ৩৪৫ 
২. 2 পা 

ভুপালী--কাওয়ালী 

নয় বাশির রব, রবদ্বরূপ কেশব । 

«. শ্রবণইত্রিয়ের অনির্ব্বচত্রীয় অন্ুতব 
তাঁরই রূপে মন গেছে ছি অঙ্গ-সঙ্গ, 
খালিঘলে উঁতি-পাথ পশি কাব বত 



গীত ভাগব্ত। 

অন্ন-কেশখ-সংসর্দ-হখে অঙ্গ, 

৮9০৬ 

মুছে লয়:তার চরণ-ধূল।, পন পড়ে 

এলিয়ে পড়য়ে তাই খসে বেশ-ভূষাসব। উরণতলে ॥ 
আমরা তো গ্ঠামদায়ী আমাদের কিকখা, | সেই ধূলি পাবার তরু, নদী গ্তি-ভঙ্গংকরে, 
সিদ্ধাজনা যদি থাকে সিদ্ধ-ক্রোডগ্ঠতা, একবার একবার তুলে ধুরে,তরঙ্গ-কর চঞ্চলে। 

তাদেরও বসন খোলে, করিয়ে বিস্ফিতা, কিন্ত আমাদেরই মত, 
বাধিতে ভুলাঃয়ে দেয়, মাধবের.বাশির রব॥ " ভ্তারও পুণ্য নাহি তত, 

| ৩৪৬ : পারেরপতো অবিরত,ধূলি জয় সে কর তুলে ॥ 
মা ৩৪৯ 

কেনব। না হবে ঘ্নখিরে ! ঝাশিরত্বরের প্রভাব | ৯ খাম্বাজ ভৈরবী-_আড়া 

ঠ5.- এর কখন গো হবে সে স্যুষ |, 

ধার মুখের ঝাশী তার,হাসি রত্বহারের মতন॥ : গোধুলির ধুলি-ধৃসর স্টাম হবে উদয় । 
ধার হুদে আছেন কমলা, সেই সময়ে স্ামের হাঁসি, 

যেন হুস্থিবা চঞ্চলা, , বিরলমৈঘের আড়ে শশী, 

হুঃখ*হরণ ধার খেলা, তখনকার কটাক্ষ যেন,-বিছ্যুতেরুতনয় 
তীর বাসী কি যেমন তেমন? আমরাঁতখন.ভাই দেখিতে, 

নইলে শুনে শ্তামের ব শী ভূলে ঘাই সরম সারিতে, 
বনের পশু হর উদ্দাসী, চকোরী ঠাদ পেলে যেমন, ভোলে নিশার 

সুখে কবল দীড়ায় আসি, ভয় ॥ * ৩৫০ 

নিদ্রিত 1 জিত্রিত রন ॥ ৩৪৭ 222 

মাড় » যশোদার সমীপবন্তিনী গোপী 
, গুনেছ বি*সখি আরে! সেই সময়ের যশোদা-সন্বোধনে | 

শী বাদন। ঠ হারা 
বন্মা ু্ ষস্মধুলেঠুতী ভ্রমন গুপ্ররে খন ॥ এ ফুম ঝিঝিট-_£্ধরি 

ওম সেই বাশরীর স্বর, ৪ যশোতদ ! দেখিতেছ মেঘ্-বিতান। 

মারিস আমি উতর কা বাজাইবে বশী, 'জলদ ধাইয়া জ্াসি, 

জলচর স্বান্ন খে, *ুইরপেপছায়াঁ করে দান ॥ 
ু'নছক্কেকরে শ্রবণ । ১৩৪৮, | জুড়াতে তাপিত প্রাণ, দোহার গুণ সমান, 

৪ »গুনী করে রনির সগ্মান। 
* ভরবী__আড়। [রো করে আক্তি্চন, মিষ্রবী হ'তে ঘন, | 

“হতাসরা কি দেখেছ সথিশ! শ্লাম খন পলিনে*| * শিখে গ্রে খঁ,গুণ্বান ॥ ৯ . ৩৫১ 
খেলে। ৭, কাশি 



১০৪ , দিত ভার্গনত। 

লুম ঝিধিট--ঠুংরি দর্শনোতস্ুক-নয়না,দীড়ায়েছে ব্রজালন। 
যশোদে ! কাহু কি্বেণু বাজায় ! দেখা যায় ল'তে বিদায়, 

জারভেদে গুণবান, যতেক দেব্প্রধান। « ভানু করে অবতরণ ॥ ৩৫৫ 

ঁ শুনিয়া তারুও মোহ পায় ॥ রঃ 

শুনি গ্ুরআলাপন, ছুটি আসে মৃগীগণ , যায় 
আপন অঞ$বাস ভুলিযায় ৪ * বটভ্রিংশ অ 

আমাদেরি মত তার! নাদেখিলে হয় গ্লারা। হোরি। 
কৃষ্ণ ছাড়া থাকিতে নাচায় ॥ ৩৫২ সহচরদের উক্তি । 

রা ঃ সি্ধু ভৈরবী; 
লুম ঝিঝিট-_ঠুংরি আব. তু নাঞ্চেল হোরি ব্ীধারি। 

যখোদেণ কৃষ্ধনে কে না দ্র'লবাসে। ূ দেখ ফ্যাছে খেলি হোঁরি॥ 
চরিত চরিতে ধেন্ু, প্রতিগ্রাসে দেখে কানু, গুলাবচন্দনমে, আবিরি ঘোরি, 

পিছু ফিরি যায়না বা আসে ॥ ধারি তুয়া পর, ভরি পিচকারী, 
সদ অনুকূল বয়, গুগন্ধ মাখিয়া! রয়, « তোড়ি কুক্ক:ম, ছোড়ি আতর তেরে পরি । 

কৃষ্ণ যবে গোঠে যায়, যতউপদেবতায়, 
উপায় অলক্ষ্যে উল্লাসে ॥ ৩৫৩ 

৯৯১ একমনে 

হাম সব নাচু তে রি দের, 
তুহ্ দোলত দেখত শোতা কি ভরি॥ ৩৫৬ 

ও তিল 

সোহিনী--পঞ্চমসওয়ারি গোগীদেয় উত্তিণ 

আজি কেন বিলম্ব এমন। ঞ ৫ 
সুরট মল্লার- জৎ « 

কথন শ্তাম ক'রবেন আগমন ॥ 
৬ 2 ডো রাকা এনে. জি তুম ধড়ী থেলাড়ি, চতুর কানাইয়া,. 

পথের মাঝে পৃজিতেছে, ৮5858 81 
ছাড়তে চায়ন! পেলে ফাছে, চি রতি 
রি শরীরীর আছে নয়ন । ৩৫৪ ৪7588 রি 
ক তুয়া রূপ-সান্ডি, চত্ত্রমা-কাস্তি, 

নিউ নীনি আজু তের অন্ভুপুবনাও । ৩৫৭ 

বুঝি কৃষ্ণ করে আম্বমন। (ষশোদে) ডা ূ 
, গোধন বাৎস্য-ভরে, শ্রীকৃষ্ণের উদ্রি । 

ৰ ডাকিতেছে হস্ব। বাসর, শীপু-ধৎ 
গোষুলিকত, শ্াম*দেশিতে, কতলোকে *. এখেলিবে হোত গো্দী মিলি । 

করে গমন 'আমিতে!'একলা কারে সাঁমালি ॥ 



গীত ভাগবত | ১০৫ 

একেবারৈ সবে আবিরি ছড়াবে, তোম!রে সাস্ীব নারী । 

তাতে ডুবেগেলে, বল লবে তো তুলি। ৩৫৮ চড়া খুলে দিব) কবরী বাঁধাব, 
| উন রাক্ষাব দিকে আবিরি ॥ ৩৬২ 

গোগীদের উক্তি 2 
হুরট মল্লার__-জৎ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি । 

গুহে কৃ ! তোমার রূপসাগরে, *সিস্ধু ভৈরবী__-জং 
ডোবে সবে সশরীরে | কি জানি হারাই কি হারি। 

আবিরি কি পারে, ছাঁপা'তে তোমারে, হারা'লে হারি আমারি ॥ 
বলার কি চাদরে ॥ ৩৫৯ 1 তুমি গলার হার, হৃদয় জুড়াবার, 

রাধিকার রত কের উক্তি). হাব ইক হই 
শুরট মল্লার--জং ৬ জীত্ষতন হবে ভারি ॥ ৩৬৩ 

রাধে! ছাড়ি নীলাক্ষর এসো তবে খেল হোরি। £ টি রিনি 
ভাবি ঘনোদয়, যদি বায়ুবয়ত। ্ পন ই কল্পনা-উক্ত হোরি বর্ণন। 

"ুরট মল্লার--জৎ 

খেলে হোরি হরি, গোপীগণসঙ্গে ৷ 

থেলে কি ? পুলিনজ্ঞরজে ॥ 

সাম্বরু তোমারে, উড়াইতে প্রর্তর, 
তখন কি হত্েকিশোরি। ৩৬০ 

ন্ট সপে 

রঙ ২ র .ভরমর কি খেলে, শত শতদলে, 

শরীরাধি | রর 1» মনগণ লয়ে হরি এমন না খেলে, 

সিশ্কু ভৈরবী--জৎ » ক্ষেবল রঘুজের সহআারে খেলে এই রঙ্গে । 
' মরি বসন বইজে। নয়, »... _) ৩৬৪ 

ছাড়িলেই ছুডিতে পারি।*  ;" জপ্তুত্রিংশ অধ্যায়। সোমার যে শরণ, ঘন নবঘন, 
ও স্টাম বিপদ ভুরি/তোমারি ॥ রর শ্রীরাধিকা্ অভিমান । 

ভালই মনে হলো, এ্ুসাহে চল, '] একদা কৃষ্ণ ট্সাবলী নামনী গৌপিকার কু 

- ঘোল, চেলেনভোল ধল করি ৩৬৯ | অনেক সমযক্ষেপ করিয়া রাত্রিঅবদানপ্রায় 

*. | এমন সময়ে রাধিকার ফু প্রবেশ করিতে- 
র ক তৈরবী-_জং ছিন দেখিয়া বৃন্দ গো; কহিলেন। * 

' আজি খেলিতে হোরি। *. * ল্বোয চীতেন 
বি সাম হারাযস্ে্ারি ॥ |  অধ্যক্সান,পরেধায়ীর » 

ত্ী 

"বাপী কেড়ে লব, বামে বর্সমইব, শুকোপে কর রতি বৃন্দ দূতী ক , 



১০৬ 

রাধা না বুঝে রাখালসুঙ্গে, প্রেম ক'রে, এ) 
পড়লো এ জালায়॥ 

তখন বলেছিলাম এীরাধায়, 
মজোনা, কালে কালায়, . 

হুখী হবেনা, শুনলেনা, সইতে হলো যন্ত্রণা 
শঠের পিরীত বালির বে, রঃ 
কথায় হাতে দেখায় চাদ; 

কুটিলমনে সরলবাদ, ছুদিন থাকেন1 1 
আই জাই লাঞ্জে যে মরি, 6 
রাজার কুমারী, এই প্যারী, 

লঙ্প্টের কপটে প”ড়েবুঝিবা ছুকুল হারায় ॥ 
ধুয়া 

ওহে বনমালি ! চতুরালি কে শখা?লে, 
( জিজ্ঞামি তোমায় ? 

তৃমিতে। এই ব্রজের রাখাল, 
চরাও হে গোপাল; 

কবেব| লম্পট হ'লে, ফিরিল কপাল € 

সেজে বনের কুতমপু্জে, 

সারানিশ। সারাকুঞ্জে, 
বেড়াও নৃতনস্থখ ভুঞ্জে, লুকাইয়ে রাখিকায়। | 

খাদ 

নিশা-শেষে রাধার বাসে, কেন রসময় ? 

বুঝি মনোরথ ভুলেছে পথ, 
কিম্বা কারও মনোরথ, 

করেছ ভঞ্জন, সেই কারণ, 
লাহ্ছিতঙির তন। 

ভাপিত হে স্তরে, দ্বারে ্বারে ভ্রমণ কারে 

ধাড়াবার স্থান রাধা 'ঘরে,ক'রলে আগমন 

চনে 

ভেঙে মাম তাঁর বাখরোনা মান, 
পেছুটান কি এরই দস? 

দিত ভাগবত । 

কলি-_-আঁড়খেমট 
কেবল নটবর তুষি প্র্ণর জাননা । 

দেখতে ভাল চিকপকালা, . 
এতেইতো। ঘ'টেছে কাল, "তো! জানেনা ; 
বদি খার্কতো। গুলঈীপনা, বধাতে কত জন।। 

কালোর এমনি স্বভাব আছে তা জানা ॥ 

শেষ চীতেন 

সয়ন। জালা, ম্বাওহে কালা, বাসনা যেথায় ।, 

দেখে ও বদন, ক্রোধে জলে ন্লাধার মন,(ওন) 
থেকন। হেথায় | ২ 

ছাপা রয়না হে এ কুকাষ,: 
ধর! পড়ে চোরের সাজ, 

ওহে বাঁকারায়,কি উপায়,প'ড়েছ বিষম দায়। 
, থাকলো না মান আর তোমার, 

মুখ দেখান হলো!ভার, 
লজ নাই ধাম তাই পুমর্ধবার, 

এষেছ হেখায় ॥ | 

এখন চিনলাম তোমায় শ্তাম, 

ওহে র্োষের ধাম, ্বান্কাঠাঁম, 

লুকাও রাঁগাইওনা আর, কমলিনী শ্ীরারায় ৃ 
৩৬৫ 

যোড়।- ডা-লীতেন 

সুখের কৃপাল,তোমার রাখাল,হ'য়েছে এখন । 
[কিব 'লবো রাখায়, টপ্রম রিখাঃলেশ্টকীমায় 
« প্রেমের, বিভব 

বতাই কি করলে রাই, 
সব সা রহ কিছুই নাই 

১ এই কালো বরণ, এই আচরণ, 
করেন কিনা গ্রোচার্ণ 1. 

ছেঁড়া দেকড়ার লীতখড়া, 

ময়রপলচ্ছের চূড়া, 
কুঁধের মধ্যে ছাখনু-চোর। 



শীত ভাগবত । 

ওতেই ভুললে? মন !। 
বুঝি' কুহক জান হাম, ! 
তাতিই অভিরাম, গুপধাম, 

মনে ভেবে, প্রেমে ডুকে 

পিটেখীতছাড় এক্ষণে ॥ * 

বুয়া 
ওহে ব্রজের নাগর ! নাগরালি সাজেনাহে, 

শ্রীরাধার সনে । 
রাধা তোমারঞ্প্রমের ওর, প্রেম শিখা'লে, 

এখন নাঞ্হূত্ব যিলেছেঞ্ডের ব্রজমগডুলে। 

 এষে বিদ্যে ওরু-মারা, 
কি হবে আর এর বাড়! 

রাখালের কি হল্ল বুধারা, 

স্বভাব যায়না শোধনে ॥ 

.. »খাদ 
প্রেপের নারী, অবোধ প্যারী, মান না শুনে। 

. এমন সাধ্র নবীনবয়সে, 

গরুজনের প্র ম-আবেশে, 

কেন মজিল /কি হলো;কুল শীল্চমান সব গেল। 

সুখ হলো এই অনথতাপ* 
_.. প্রণক্ণহলো প্রলয় পাপ, 

প্রণয়পাত্র, ভ্রমের কাপ মিলেছে ভান? 
এখন র'লবোধকি আর তায়) 

ডিকুগে' জলসায়, প্রেম-ইচ্ছা়, 
স্বাহবার তা হ/য়ে £গছে, 
বাড়াবাড আরখঁকনে ॥ 

কনি--আড়খেষটা 

তুমি চুরি ক'রে খাওয়া ভুলেও ভোলোনা। 
. আগে করতে মাখন চুরি, 

এখন ক' রহ ভুয়াচুরি, গ্বভাব গেলনা ॥ 
এবার তাজন্ধব ভারিষু্রী, খটবেনা ঈতুরী, 

মানেষানে পলা রনি ॥ 

- শৈষ 
ভেবেছ য! হবেনা, তা, থাকিতে লীবন 

রাই ক'রেছে পণ, €্ুরবেনা কালব্রণ, (ওন) 
করবে চাক্রায়ণ ॥ 
 ব্বখা কেন কর“আকিঞ্চন, 

ঘোড়া বায় কি ভাঙজামন ? 
যন্দিবা তা হয়, রসময় ! 

এখন তোমার কর্মমনয় ৷ 

রাধার যোগ্য নও হে আর, 
স্প্রেছ যে কুব্যাভাঁর, এ 

জন্সের মত আশা রাধার, ফুরা'লে। নিশ্চয় ॥ * 

হলে! নিশ! বসান, করহে প্রয়াখ, নিজস্থান 
আসা যাওয়া মিছে কেন, 

সাক কর প্রেম এইখানে ॥ 

একে রাত্রি নাই তাহাতে বৃন্দার কথায় রাধিকা? 
রাগ করিয়াছেন জানিয়া কৃষ্ণ কুঙ্জে প্রবেশ 

করিতে পারিলেনা প্রস্থান করিলেন। দ্বিতীয় 

রাত্রিতে নিয়মিতময়ে রাধার কুঙে উপশ্মিত " 

হইলেন, কিন্ত রাধিকা ঠাহাকে দেখিয়া মুখ 

৩৬ ৬ 

' ফিরাইয়। রহিলেন। 
*» সখীসৎ্বাদ-নটীতেন । 

৬ তিওট ও ধামার | 

জারণ-অভিমানে মানিনী রাই, 
ক্কামলিলেন না মান * 

হশে] মলিন*বদন, কৃষ্ণ চোরের মতন, 
ধড়া'লেন তেয়ে কম্পমান॥ 

সেওভাব লাোযৃ। ডেকে কয়, 
এসো মন এসো বসময় ! এই সময় 

পলা! সনে এই জানে, 
শ্বাম ] ক্ষোমায় হাতে হঙ্ব অপমান 



১০৮ নীত ভাগবন্ত। 

গেলে মান আর পাবেনা, রূপে অনুপ সবনাগরী ॥.: 
রাধিকাও স্থান দ্বিবেমা করতে বঞ্চনা, কি পেলেনা, শ্তাম তুমি 

শুনলে হতমান, মান্,আর রাখবেন, বিনা' কুলবধূ রাই কিশোরী? 
চক্্রাও করবে ফ্রাতিমান ॥ ৯. শেষ চীতেন-- 

আজ শ্ঠাম ঠেকেছ বড় দায়, বিধির বিধাতা নাই, কারে জানাই, 
ভাবনাই প্রেম দায়, প্রেম রাখাৎ্দায়, এ সবধ্টাপায়। 

ওহে ছুই দিক কি রাখাযায, ৭ এ কি বিবেচন!, এমন বরাঙ্গনা, 
মন একা বই নয় ॥ সে লম্প্ের অত্যাচার |! 

এ জানি যোগ্যে যোগ্য মিলন হয়, " 
ভালই হলো, চিনলাম ্ টাম' হে তোমায় ধনির মণির মাল; অন্তের লয়, 

গেল যা+ক্ কুটিলের প্রণয় ছুঃখোদয়, হয় বড় এই মনে, শের সনে, 
*গেয়ে মৃত ক্ষান্ত হবে, যে নারীর মন চাবে, রাই নারীরতন হলো যোজন! । 

তোমার প্রণয়ে হুখোদদ্ি) ২ বিসু-শিলা রাখাল"কবে, 
কিন্তু দুর্ভাপ্ট্যু রাধিকার, হলো! ষা অন্তর যাবার “ পাকাআম ডালকাকের ধরে, 

না জেনে বৃথা! হলো কুলমাঁন লয় !! যেমন অস্থখের হয়, তেমনি অসুখ 

খাদ | ॥, হায় এ কিএবিড়ম্বন। 1 
শঠের অঙ্গে প্রণয় কর! নয়। ও স্টাম! থেকোন] এখানে, 
করলেই মনি হয়। চেয়ে তোমাপানে, মনেপ্রাণে 

ভাল শিখে ছিলে শঠতায় ? হয় গতাহুশেচ্চনা-রূপ অতি ছুযখোদ্য় ৪৩৬৭ 
যেন মধ্ুমাখা বিষের প্রার, শ্তামকায়। ডি ূ 

দেখালে কি ক্ষখে, অবোধয়নে, : * " যোড়া-চীতেন্ 
রাই ধরে বেঁধে রাখতেও:পারলৈনা। |” ভাল বুঝাগেল,প্ঠাম্ ছে তোমার, 

ভেবেছিল সে তখন, স্ধার্থবে হত মগন, *. চরিত্রযেমন % স্স 

আহা,সে পোড়া-পত্ুঙ্গের মতন, বসাও সিংহাষনে, তবু চোর মনে, 
“কতই ভুগছে যান ॥ ভোষ্টেন? পরধন হরণ | 

ও স্যাম! মিছে দিই দোষ,হ্োমার, প্যাদ্রী দিয়েছ্গীদয়-মিংহাসন 
ভাব বেমন ঘুর, তেমনি কর্ম তার, | * তোমায় করেছে কতুই যতন, 
রাধা! নি জলের, লিখন, ফললো ; যে যতন, মনে গ্রার্দেও প্রায়না/কেহই গয়না! 

. মুত স₹:....:5. , পাম ! তবু তোমার যন তায'বসধোনা। 
কলিম ধক 1 বসবে কেন তোমার ধনউচ্ছিষ্টভোগী কগন, 
জ্বাছে কতই তা রী | | + খিনা উচ্ছিউ সম্তর্ুহঘনা, । 



গীত ভাগবত । 

অমৃতেও হুখ পায়না ॥ 
যা হৌক মিলেছে রাজযোটক, 

বিধাতই এর খটুক, সুখের সংযোজক' 
বুঝি ভুলে সে চত্ত্রা ছেড়ে, তোমায় গদয় , 

্ রাধায় রী 

*. খুদা 
মনের মতন নইলে, প্রেম সুখ, 

হবার নম্র স্বর্গে যদি,যায় | 

দেখ, না'দেখে কর্মলিনী,কোন দিন দিনমণি, 
' স্বর্গে স্থিত নাহি ইন; 

তুমি যদিও নওতেমন, জাননা প্রেম কেমন 
তবু এমন রাইরতন, ত্যজে ম'জলে চন্দ্রা! 

ূ খ্ধদ 

মনের মতন হ'লে, মনের মতন, 

সুখ সবাই গায়। 
কিন্তু তোমার প্রেম-ুখ আশা, এ থু 

যেমন. লোভির তৃণ্ি ছুরাশা, 
পিপামা) নিবৃত্ত হয় জলে, থেকে জলে, 
সাম! যার পিপাসানা হয় বারপু। 
ভার পিপাসা জলের নয়, » 

: রোগের ধর্মে যেমন হয়, 
নয়কি তেমন রোগী তোমার হৃদয় 1 

অদত্বোষ ঘ্বোগ তান এখস ॥ 
যে জন জানেনা সস্তোষ কেমন, 
ব্থা তার কর্শ্রমণ, যাবৎ 

'প্রেমসাগর মথিলে, হ্রের খা মেক্ছেন 

২. গতায়ণ। 
কলি--আড়খেমটা : 

বনে গ্রোগণে চায় যেমন 1 

প্প্রতিগ্রালে ভৃখ বৃতম নূতন |. 

তেমনি তুমিও চাও নিত্য নৃতন রী 

১০৫১ 

তোমার অভাব কিতা বংশীবদন ? 

শেধ চীতেন 

তুমি রাধায় "ছলে, অন্যের হ'লে, 

. হে শ্যামরাঙ € 

তাতে ভাবিন] ছু, আমরা ভাবি তাই সুখ, 
ভোমীরে সুখী দেখি যায়॥ 

যেজন ভালবাসে ধাহারে, . 

সদাই সূন্বী করে সে তারে, 
তোমারে, আমরা ভালবাসি, ভালবাসি তাই 

তোমায় সুখী দেখলে সূখ,পাই,। 
কিন্ত আঁমর! পারলাম না, 

সুধী ক'রতে পারলামনা, 
যাহোক পেয়েছ সখ, যা পেতেনা, 

চিরদিন সেবিলে রাই॥ . ১ 
ধন্য চত্্া! তায় ধন্তবাদ, 

পুরা?য়ে তোমার. দাধ, পেয়েছে আহ্লাদ, 
যদি রাই হতো চন্দ্রাবলী, 
এ স্গ্' পেতো হেলাী। 

০৯ শিরক 
7 

৩৬৮ 

রাধিকা মুখ না! ফিরাইয়ীই বলিলেন। 
আলেয়া_আড়খেমটা 

১ ছি ছি মিছে সরম খোয়ালাষ ! 

জমে ভুলে, হুদয়ধুলে। কারে কি দিলাম !! 
কুমুদে দেখি ভ্রমর, | 
নিন্দা কর্েছি বিস্তর) 

পদ্দের বধু সধুর লালস মেটেনা) 
 মাসিষেও ভ্রমর আজ্ছে। 

কাল বরণ ভাই পায়েছে, 
রাশী ৭/ণধাম নু 

কমলিনীন্চেতনীঠ. ৬. 
সে খবর,বাধ্তে জামেনা, 

ঞ 



৯১৩ 

আমি কি শঠ লম্পট চিনবন। ? 
কোন কুমুদ্রীর মধুর নেসায়, 
বুঝে নাই রাত্রিণ্বয়ে যায়, 

যাক যাক গ্লাচ্ষ চিনিলাম ॥ ৩৬৯ 

তখন যেন দ্বপ্রতিত হইয়া কৃষণ* তথাহইতে 
ফিরিয়া! গ্লাইতেছেন এমন ভঙ্গী” করিলে 
কোন সখী রাধিকাকে. কহিলেন । 

খান্বাজ--মধ্যমান . ৫ 

ক্ষমা বেগ রাই! তুচ্ছ-মানে। 
ক্য্চিমুচি মুখ ক'রে সাম, ফিরে যাচ্ছে 

সয়না প্রাণে ॥ 

কমলআখি ছলছল, চলিতে নারে চঞ্চল, 
বায় য্বায়চাষ কেবল,চোরের সত কুঞ্জ পানে। 

এক দিন না হয় চক্ত্রাবলী, 

আটকে ছিল বনমালী, 

কেন একল-ফেড়ে হলি, 

তুই যে এমম শ্বাম কি জানে ₹ 
লে ছোয়াচ.প'ড়বিনাতো, 

শুদ্ধপুরুষ হয়না! ছুত, 2 

সোহাগের সামগ্রীএতো। 
হিরন জাতির জেনে! 

১৭০ 

রাধিকা নৌত়্ারে বাজান / 
ছাত্ুনট--স্বান্ড খেমটা 

জাস্টিন 
সখি! এ তোর মংনর কথা নয়। 
বীনা ছা? . 

ভাগ করা প্রেমন্ত্রবা সয় ? 

পুরুষের দে ৮ রী... 

* রমদীর পুরুধতেমূনি, 

দীত ভাগবত । 

তবে যেশ্টে সতিনী, 
পুরুষের নাই ভাগের ভয় । ৩৬১ 

অবসর বুঝিক়্া কৃষ্ণ বলিলেন । .. 
"৭. সিষ্গ-কদাড়া 

রাখে ! ভোমার তুধাধর অধর । 
মনোহর সুখাকর, 

সত সহাশ্ত ছেরি, বাসনা! এই নিরত্তর ॥ .. 
আকাশ্শশী মলিন হ'লে, 

কুমুদ হয় মুদিত দলে, ' 
তুমি পেছু ফিরে রইপে। ্ 

. দেখেছ কেমন হই কাতর ? 
॥  ঘুমাইলে ভয়ে মরি, 

রাগকরা সইহত নারি, 
সইতে নারি বদন তারি, 
প্রসন্ন] হওঞ্মামার উপর ॥ ৩৭২ 

রাধিকা পেছু হইয়াই সীদিগ্নকে লক্ষ্য 
করিয়া বলিলেন । « 

আপত্রিনিটী 
লখি! তোরাই বা কেমন? 
»ঠ যেইজন, তারে কি এখন; “ 

বলবে দক্ষিণ জুজন 
অঁতিকুল নর, অমুক ন্ট হেই হয়, 

ন় ফ্রমার ভাজন।77 ৯ 

মুধাও উহবর-এই সংসারে, ওই কিকরে 
বন শাশিছে হন? ৩4৩ 

, কৃ এয সমযোচি যকত, তে করিত 

লাগিলেন $. এ 

শি দিলে 
আগে প্রসন্ন! হও ও. মানিলি। আমার উপর ] 

ধা বল তাই া্জিছি,জচুমতি কারা পরে৷ 



গীত ভাগবত । [১১9 

তোমার মনি আমার আরাধ্য, ঝলমুল ক্তরপরাশি। 
আমার মান তোমার বাধ্য, কব দহ দোহা হেরি, 

অবাধ্য হই ষখ্মুসাধ্য। দণ্ড দাও যা মনৈ ধরে। তাহাতে“আরও মাধুরী, . 
প্রথমদোষ ক্ষম। ক'রে,সুখী করি দেঞখা। পর্বে। সেভাবে অধরেঞ্কিব! হাজি ॥ 

ম'রতে বল যাব মরে, * চড়া 

ব'লল্মম এই শপথ ক'রে ॥ ৩৭৪ নত চল চল, চারিচ্ষু চঞ্চল, 

এ সেই তাৰ অবিকল, বুঝে, বল! 
এই বলিতে বলিতে কৃষ্ণ, রাধিকার সম্মুখে ঘথারাগ--জলদ্দ তেতালা 
হাটু *পাতিয়া ্রসিয়া করযোড়ে বলিতে ০০০৬০ -৮৬০৯ 
লাগিলেন। ৪, রী শরনিশুমূখী সধীসকলে, 

মাস্বাজ--পোস্ত : | কত নাচে শীর ভামরাধার কাছে। 
কমলিনি ! কর মান সন্বরণ। , সুই সী নর উসী, 
অনুগতে অন্রগ্রহ কর বিতরণ ॥ ১ ধী ষষ্ঠ কুঞ্জবাসী, 
করিলে দ্বোষ, করেনা রোষ, কোকিল কুহয়ে ভ্রমরগুঞজরে» 

ক্ষমে ছুষ্জনে তুজন । যত খঞ্চন খঞ্জনট নাচে ॥ 
করি বিনয়, কর অতন্, *( যথারাগ---লোফা 

, বরৎ ধরিহেঃচর্ণ ॥ বনফুল কুটিল, পরিমল ছুটিল। রে 
মান অনল, (ক্রোধ জনিল, নবদলে তকু লতা ঠ্লভিল ॥ 
মিলি করে যু বাহন ৬ (আহা মরি মরি রে) 

» সরলা প্যারী, প্রশংসা ভারি, ক্রতি বায়ু বহিল, হুখাকর হামিল ! রে 
তোমার সাজেলা এমন ॥ ৩৭৫ "আজি কেবা না আমোদিল ॥ 

এই বলিয়া কৃষ্ণ, রাজার*চরণ ধরিয়া! অন | মুরলী ধ্বনিল, নূপুর বাজিল,। রে 
ভঞ্চন করিলেন । ৪. আপন্রি কুগুল ছুলিল ॥ 

রি রি (শোভায় আমোদ কারে বে) 

রাধা ফের সুগ্-মিলন। বধাতা্_একডালা * 
সংকীর্তন বিকট টতওট | ৬ যত সারি শি শারি, বলে“ আহামরি, 

রাধা রাঁধ্রমণ খুলমিলনে কি শোতা হল!” কি শোত। হেরি স্বাজি কুঙ্জে। 
ত্যজি চপ, হেব বিছযাুয়তা, বুঝি তাঁরা সন শলী। তার সাগর পঙসি 
নারির ূ নী রানে মধ তুজে 

ৰ 2 একি শোভা গোঠ-এর্সন। সেতো কোন : 
কুহগ্মে টিন £ ইরান . খানে কভু ধৈধিনাই) * 



১১২ 

যথারাগ--কাওয়ালী 

তখন শুক বলে “তাতো নয় 

পল্মবনে হুর্ষেঙনদয়) 

কিম্বা করি কঙ্লিনী পাশে”! 
কি বুঝিবে পক্ষী যাতি।, 

যোগে যায় ভাবে সৃতি , 
গো তায় বাধে প্রেম-পাশে রা 

শেষ চড়! 

কি কর রঘুজের মন! ও রূপ অন্তরে আন£ 

রসনা বাসনাপুরি, রাধা কৃষঃ যল। ৩৭%* 

নিন 

অফত্রিংশ অধ্যায় । 
ভাল্বাসাপ্রসঙ্গে কল্পনার কবিতা । 

 বিঝিট---নধ্যমান 

ভালবাসার ভালই জমুদয়। 
এজগতে হুখ দিতে, এমন আর কিছুই নয় ॥ 
মধুচক্রে মধু ভৰ্ষী, টাদের কল! তুধার ধারা।, 

ভালবাসা নয় সে ধারা, কি জানি কিরসময় 

দরশনে পরশনে, চিস্তনে বা আলাপনে, * 
আনন্দে নাচায় মনে, ভালবাসা যাদের রয় ॥ 

ভালবাসো যাদের আছে,* 

সকল হুখ তাদেরইঞকাছে, 
সখ চেয়ে আছে পাছে, 
» তাঁদের কোন স্যনহ্খ হয়। 
কি বাহিরে ক্ষি বত্তরে। 

গৃহষাঝে কি রাত্রে, 

শীত ভীরগবউ । | 

রাধাকৃষ্ণের একান্তে কথোপকথন । 
রাধার উক্তি । 

কালাংডা--.একজাল। * 

আপনার'ব'ল্তে কেউ নাই কেবল, ভরসা . 
| তোমারি । 
মরুভূমে তুমি তরু তুমি'মাত্র বারি ॥ 

তুমি অন্ধকারে বাতি, তুমি অন্জনের সাথী, 
তুমি অবলার জাতি, অকুলে কাণ্ডারী। 

মদদ যেন বা্িনী; | 

শাশুড়ী যেন দাপিন* , 
'বৈরী সব প্রতিধাসিনী, এই ক্শা আমারি ॥ 

সিন্ধু খানা জ" মধ্যমান 

কৃষ্ণ! তুমি কিট তোমায় কি আছে 
কেব। জানে । 

বিছুই আর ভাল লাগেনাতোমা বিনে 
এ প্লাণে ॥ | 

প্রাপ্ত হ'য়ে তোমা ধনে; 
কি বে খু. উদিত মনে, 
,সে আমি আর নই এক্ষণে, ৫ 

নূতন তাব মতে জ্ঞানে । 

৩৭৮ 

সর্জদ! বাসন! করি, ওতামারেই সদত হেরি, 
1 নাড়ি ঠাড়ি হুদে পরি, 389 খানে। 

৩৭৯ 

ক সুহরী__দোঠুকি 
কষ! কি জান্নছ্মি কি ধন! 

* & প্রাণাধিক কথা, কধারকথ। নম 

বুঝিলাম সে কেমনু। | 
০? ৬ , উপম$জ জানিনা, 

ক্বি'আর কখন। 

ডিল,» ষেতুখ উপজে, 



? 
গীত ভাগংত। 

ভরই. নাই তুলন.॥ 
তোম।র রূপ-লহরি, অ(খি পথে পশি, 

ডুবুয়ে বায়েছে মন । .* 

তোমার অঙ্গ পরশে, শ্ববশ রঞ্কখেনা,, 

ভুলিয়া যাই. আপন ॥ » 
তুমি তক্লবাসিয়াছ, পেক্কেছি তোমায়, 

প|ইতে চাছি যেমন। 
তবু হেন ইচ্ছ! হয়, গায় মাথি যদি, 

». হইজ্ঞত তার মতন ॥ 
কিন্বা [খি বাড়ষ্য়া, রূপ দেখি করি, 

স্োমাতে অবগাহন । 

' কিন্বা ঢালিয়৷ খানিক, পরাণ ভরিয়া, 

খাইয়া ড্লেখি কেমন ॥ 
তোমার পোহাগে সরস, এমনি হয়েছি, 

গ'লে যেড়ে কতক্ষণ 

যদি গলিতে পারিতো» চরণে পড়িয়া, 

, ধুইব ছুট ছুরণ। 
মনেরকৃত আকিঞ্চন, সব প্রকাশিতে, 

আঁপনি পার্টনা মনও ই 

তুমি মন.জান তাই, মনের মতুন, 

হ'গেছ দিয়ে শরণ ॥ 

তোমার প্রেম-ডোরে কবধা, থাকে যেন কফাধা 

ছিড়নাঞর্পীর জখন। 
বধু ওই শ্ীচরণে, মরা 

করেছি (তোরি এ | 
যেন জন্মজনমাতরে, রঃ স্তুতি, 

পিরীভিএরেখো। এমন |]. 

আর, তোমা নে, মোর, 'কৌনকিছু নাই, 
উহ পরে ধবক্ষধ 1 ৩৮ 

লৰী--ঠুথরি 
তুমি জগইস্ক, সুধু থে।গীবদ্ধু নহ; 
ন্হ তুমি ক।র,*বেবা নহেহে তৌম।র? 

তুমি যোগির হুল তঃহ'লে রাধিকাবল্প ত, 

এতো! লীলা তোমার, নহে ভাগ্য রাধার ॥ 

, পতানার তত্ব কেবা' পায়, 

* আত্ম সঁপিলে আমায়, 

কৃষ্ণ তোমার দয়ার, সীম মহিমা অপার । 

শুনে খুঁজিতে রতন, তাই অন্ধের ভূষণ, 
৷ তুমি কর কিনা কার,তুমি কিবা নুহ কার ? 
তোমার অদেয় তো নাই, এতে জানাই? 

তাই, 
তুমি বুষ্ছিত সবাঁর, পুরাও বাসনা যা যার । 
তুমি চতুব্বর্গ-ধ।ম, তৃমি বৃন্দাধনে ন্যাম, 

তুমি ব্রহ্ম সারাংসারসতুমিই রাধার প্রেমাধার॥ 
তুমি প্রাণেরও প্র।ণ, হ'লে দেহেরও প্রাণ, 

এ যে মায়া তোমার, কেবল ভক্তভুলাবার। 

কিন্ত ভুলাবার নয়, রাধার প্রেমের হৃদয়, 
কর প্রেমের ব্য।ভার, লহ বিনিময় তার ॥ 

জানি জানিহে তোমায়)লিপ্ থাকনা কোথায় 

কিন্ত ছাড়িবন! আর, ধর]! পেক্কেছি' এবার । 

ভ্লোমার নাহি প্রয়োজন, তকু প্রিষ্ব প্রিয়জন 
*দাও নিত্য অস্থিকার, ছুটি চরণ-সেবার ॥৩%১ 

কানা চারার খাই 

কষে "উক্তি । 
সিদু মধ্যমান | 

এ রাখিকে ! অর ধক নহে, প্রাণ/ঘিক বলা" 
৯ তামায়ও, 

| স্সমি.কি? তুমিই, ঁ মণ করেছ* 
টম 7৯ 

পরম্পরে দেশী, দেবা বিছুই নই কেহ 

বিশেষেএপ্রেমর্দরপে, হ্কাধিনী তুমি সহায়), 



৯১৪ গীত ভাগবত । 

প্রেমের উৎসব লীলা ক'রে, ইচ্ছা মৃত্যু নয় যে অকুতে? ভাবনা, 
কি হুসংযোগে আমাবে, সময় পাবেনা) হতাশের ঘাতন1, 

শিখা'লে মবুরভাবে, ছুঠারাধ্য পাওয়া যায় ॥ 'হুবে গতানুশে।ছন 1, 

আপন তৃপ্তির শৈষ করিলে, '* ধের ভুও ধান্দায় সময় ফুরাঃয়ে, 
নিতান্তই আধার হইলে, , কত জদ্ম এমনি গেছ ফিরিয়ে, 

সবই দিলে কিবা নিলে, রাখবে কি লু'বা ছুঃখ জানায় ছুটী লইন্বে, 
জআশায়। আরাম চাহেন। কি মন? ৩৮৪ 

দেহ ছায়া, কায়! পরাণ; 

নহে রাধাকৃষের সমান, 

তথাপি দৈন্য*খে।চেম।, এ প্রেঘ্র্পলে 

৫ কোখায়? ৩৮২ 

দেবধি কংসের সভায় উপস্থিত হুইপ রুফ 
ও বলদেবের সবিশেষ পরি্য় কংসকে 

কহিলেন। তাহা শুনিয়া কস ত্রস্ত হইয়। 

পড়িলেন। 
ৰঁ টায়ার কীর্তনীয় সামতোডী-_কাওয়ালী 
উচত্বারিংশ অধ্যায়। দ্বিতীয়ত্মারমত, জগতের হিতে রত, 
অগিষ্ট নামক অহ্থর বৃষের আকার ধারণ দয়ালু নারদ খধিবর | 

করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে হত হইলে তঙ্গ- | পবের 'লাগিয়! কার, গ্রীণ কাদে+এ প্রকার, 
পাইফ-কর্তুক সেই মংবাদ কৎসরাজাব ূ নর সুর খধির ভিতর 

| 
ৃ 
র 
| 

ঁ 
সমীপে নিবেদন । ৷ পাপিগণে উদ্ধারিতে, পাপের ছার নাশিতে, 

কলাংদ্রা_তেতালা পআপনি ঈপ্টর অবতার । 
মহারাজ ! অরিষ্টেরও অরিষ্ট ফেশবা! , ক্রমশঃ লকলি হবে, সে ক্রম ফুরাঃৰে কবে, 
ছবদৃষ্টেব বাধ্য সবাই-ছুরদৃষ্টই সেই মাধব ॥ তাবি ব্য ব্দ্ধার কুমার ॥ 

থাকিতে কৃষ গোকুলে, «. ; শীঘ্র পপ ধ্বংস পায়, অহুরের জীবাত্মায়, 
* . কেহই আর অরে কুলে, ৰ ত্রাণ পার্ঁকরি এ বাসনা! | 

.. রবেনা সবাই হবে শব; *পরমণ্ডরর প্র)য়,উপস্থিভ মথ: রায়, 
নিশ্চয় হতৈছে টার ৪ ৃ্ টা করিতে উত্তেলনা ॥ ৩৮৫ 

6. $ 

দুর হইতে দেব শারদেরু গীতধবনি। | দেঁবরধির নিকৃটেসবিশে শ্রবণ কিয়! কংস 
উত্তেজিত হইয়া আত্মরক্ষর্গে এবং রাম ও 

। কৃ্চের সংহারার্৫ধে উদ্যেগী হইলেম,দেখিয়া' 
তালস হইওন! আহক নুকণ ॥ নদ প্রস্থন গ্রিলে কলনা ভ্টাবিতে 

'্ণধিলন্টে কি হবে তা! জাননা চি | 



গীত ভাগবত । *১৫ 

জুরট খান্বীজ--আ।'ছ। 

ধন্য মায়া তোমারে! 

কি কুহক লাগ্ঠয়েছ. এই সংসারে ॥* 
জন্মিলেই মরিতে হবে; কেবা চিরজীবী কবে, 
এ কথ! জেনেও সবে; মত্ত অহক্ষারেঃ 

সংসারী করাব্ব ভার, পাইরাছে অহঙ্কার, 
বাঁচাবারশ ভার তার, ভ্রাত্তির'বিচারে ॥ 

অবোধ বালকপ্রায়, ছারা প্ররিবারে ধায়, 

মৃত্যু নিবারিতে প্টায়, কেহ বারে বারে। 

নিয়তির বায সবে, তর্থাপি অনেকে ভাবে, 

নিষ্বণ্টক হুরণকবে, ভবের মাঝারে ? ৩৮৬ 

ক 

খসরাজ! ধনুর্বাগেধ উদ্যোগ করিতে ভূত্য 
দিগকে আজ্হু দিয়া অক্রুবন্ষে কহিলেন, 

তুমি কৃষ্ণ ও রামকে *নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া 
আইস, স্তাহাদিগর্কে এইস্থানে * আনিত্ব। 
হার পূর্বক নিশ্চিত হইব এই মুক্তি স্থির 

করিয়াছি হঁহা শুন্য! অক্রুর বলিলেন । 
কাফি সিদ্কুপ-পোত্ত ৬ 

ক্মশীকবোনা, ভেবেছ যা কভু তা ছবে পূরণ! 
দারুণ-ছুরাশা এ; ফণির আণি হরণের আশা 

যেমন ॥ 
মনের আশ/িঅনেক কটা ফলে, 
তার স্ুব কথাই কিএগুনুলে চলে, 
সে লাভে ভুলে কজর্ঘলে, 

» কিসে নাই'তার আকিঞ্চন ক 
শঁধাতোগ্ধ করৈ অমডর,, 
রাজাস্ক রাজ্গ্য-বিভব ভোগ করে, 
অন্যে কি তা যতলকা'রে) 

. কা'রড়ে পারে জহর? $৮৭ 

সপ্পপপাশ 

৪ আ.স। বা 

এ কথায় কংসকে কিছু'বিরক্তবোধ করিয়াও 
অক্রুর বলিলেন? 

হরউ আল্লার আড়া 

বিপদ হ'তে কুতক্ষণ € 
লৌহ জরে পাধর পোড়ে, খ্িরির হয় খতন॥ 
বুদ্ধিম।ন্দের সছুপায়ে, বীতের বীরত্ব সহাজে 

সাহস্সির অধ্যবসায়ে, কি না হয় সাধন। 

তবু মনে সন্দেহ হয়, মৃত্যু দুর অতিশয়, 

৬ কে আছে যে জানে নিশ্চয়, 

ভালের লিখন ॥ 

অজ্ঞ নই জানি সমুদ্বায়, 
তথাপি নিষেধি ভোমায়, 

হুহৃদের হিত কথায়, ক'রোনা হেলন ॥ 

অক্রুর বুঝিলেন কৎষ ক্রমে অধিক' বিবি 

হইতেছেন এই জন্য আর কিছু না বলিস্তা 
রাম ও কৃষ্ণকে আনিবার জন্য বৃন্দাবন গমনে 

প্রস্তীত হইতে লাগিলেন রি 

চত্বারিংশ : কট 
এ অশ্ববূপধারিকেশিঅন্গরের সহিত ভগবান্ন 

যুদ্ধ করিচ্চেছেন এমন সময়ে দেবধি নারদ 
ক্রীত গাইতে গাইতে আসিতে লাগিলেন । 

জুরট' খা্বাজ__কাওয়ালী 

। ভাব কি মনরে এছ কোথায়রে ঘ 
কোথা হ'তে আস! স্মাসাধধ কিবা, 

অভিপ্রায় রে € 

| এ ৯ পরে, 
ব্তরেঃ 

কি“কর্তব্য বাবেঞক'কে কু? রছ কি হেখুয়রে? 
করনা এ আলোচনু। কাছ. বেন ঝির্বনা, 

আর একর হনে চেতনা, সময় যেকুরার রেঃ 



৯১৬ 

ঈপ্বূতত্ত আত্মতত্ব, 

না জেনে রও বিষয্-মন্ত 

বা নষ্ট মনুষ্যত্ব, পশুত্তের প্রায় রে॥ ৩৮৯ 
টির? 

কেশি হত হইল নারদও"আসিয় শ্রীকৃষ্ণকে 
প্রণাম পূর্বক বন্দ! করিলেন । ৭. 

বিভাস--একতাল। ] 

কেশিমথন কেশব, সবছুরিতদলনকারী । 

বৃন্দাবন্চক্র কৃষ্ণচঞ্জ বংশীধারী ॥ ॥ 

পীতাম্বরধর, গোপাল, 

এ 'রামানুজ ত্রজ- রাখাল,” 

ষশোদাজীবন, রাধারমণ গোবদ্ধনধারী | 

কুল্পনীলনলিনীবরণ)« 

, গ্লোপীলন-মনোমো হন, 
রাসবিহারী, হরি মুরারি, রঘুজ-হৃদয়চ।রী | 

রা 

৩০৯০ 

পসোহছিনী বাহার__ আড় 

কুষ্ণ ! তুমি পরা পর, সর্ধাশ্রয় জগপীর্বর | 
* অপ্রমের আক্ম! নাহি বাহ অভ্যনম্তর। 

কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নির মত, 
আছ সর্বভীতগত, | 

সর্ববসান্ধী বুদ্ধির বুদ্ধি, হয়েও হও স্বতস্তর ॥ 

স্ুলদৃষ্টির নহ দৃশ্ঠ, অলজ্ঞান্তে নহস্প শত, ণ 

এই কপ দেখালে কেরল, হ'য়ে কুপ।পর | 

জগধ- স্থষটিস্থিতিলয়, রজপ্ধলী ছুষ্টক্ষয়, 

আর যে অনভুতলীলা। ইচ্ছা হু্লই কর । 
৬ ৩৯১ 

কষ্ুকে তাঁহার কজ্য বিষয় হ্মরণ ক্রস 
দিবার জন্য নীরদের বন্ধ তা। 

রিট 
কি আদু্ত লীলা করিছ*্নারয়ণ ! 

' দেবার কেশি ধদত্যে কা লে বিনাশম ॥ 

গীত ভ।গবত। 

কুচ ! দেখিতে পাব ত্বরায়, 

মৃত কংসাি সবায়, 

শঙ্খ যবন নরক আদি দৈত্য-দমন ॥ 
ইচ্জর পরাঁজন্ব করি, পারিজাত-পুপ্প হরি, 

'স্থারকা-পুরী করিবে সাজন। 
লতি কত রমণীর বরণ, 

করিবে পাণিগ্রহণ, 

স্াযমস্তকমণিসহ, খাবে নারীরতন ॥ 

নৃগের পাপু বিমোচন, 

পৌগুকের বধ-সাধন? €. 
ব্রাহ্মণেৰ মৃতপুত্র আনয়ন । 

« দস্তবক্র শিশুপাল নিধন, 

পার্থের সারধ্য গ্রহণ; 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ক'রবে ভূতার হবণ॥ 

মায়য় কল্সনা*কবি, 

* আনব আকার' ধরি, 
খেল! করিছ্ছণবাজীকরের মতন । 

হরি জ্ঞানমমুসূত্তি তোমার, 
«সকল শঞ্চিগ্র আধার, 

নিত্য গুণ-প্রবাহের গতি কর বারণ। | 

ক 

৩৭২, 

রর 

০ ঞ 

নারদ প্রস্থান কুরিলেঞ্পর একদা ব্যোম4 
ণ নামক অহ্র কৃষণকে মার্ধমুদ্ধ'করিয়! সংহার 

করিবার ইচ্ছা 'রাখালদের সহত ত্রীড়ায়' 

প্রকৃজ্বহইলে কীনা কহিল । 
বাউলের সুর্বগ্কেমটা 

ওকে তেরে করি মানা। 
্ার মান্বায় জগৎ মুগ্ধ ত1র-কাঁছে মায়া 

৭ খাঁটবেন! ॥ 
3 এনেছিসর্দাধাল সজে 

ঠেলছিস খাল মাঝে, | 



গীত ভাগবত । 

ভেবেছিস রাথালরাজে, করিবি বঞ্চনা । 
ফিরে দেখরে পেছু-পানে চেয়ে, 

... কানু স্েণ রেখে আসছে ধেয়ে, 
সামালরে অত্র ভেয়ে। ৯ 

দেখাও কেমন বীরপনা ॥ * 

(অন্ধের মৃত্যুকালে পুনরায় কহিল) 
এই তোমার বীরপনণ, 

ছেলের বলে পরনা; 

এ ছেলেকে চেঁননা, অনেকেই চেনেন1। 
ঘষে, ছেলে কেড়ে নিলে তোমার বী, 

ওতোমানুষ ভাল ক'রবে যতন, 
জেনে ক'রতে সমর্পণ,ঘৃচিত ভব-যস্ত্রন! ॥৩৯৩ 

পম 

একচত্বারিংশ অধ্যায় । 
ুক্রুরের 'গোষ্ঠাগমন্ন এ 

অক্রুর পরব, »তিনি কৃষ্ণদর্শনে যাই- | 
তেছেন এই ভাবিত্তে,তাবিতে তাহার আনন্দ 

উদ্বেলিত হুইয়া উঠিল। তিঙ্গি বলিতে 
লাগিলেন। . ৩ 

বিকিট-্আাড়া 

ছিল পুণ্য,কি আমার! * ॥ 
তাই পাইছি কৃষ্ণ আনিবার ভার ॥, 

তপুম্য। ব্রিকরিয়াছি,সুপাত ব্রকিধন দিয়া, 

" অমি ফে্দেখতে চলেক্ছিজ্ বিচ অবতার ! 
কাতক্রমে তেও পারে, * 

* ভাঁসতে ভাসতেক!লসাগরে, 
কেহ ঘায় গরপাঁরে, বিনা পুরুষকার ॥ ৩৯৪ 

_ আলেম্কাঁ-একতাঁলা 
পেলামআজি জীমি সেদিন । ৩ 
যে দির্ন কবে হৃবে ভাবিধ্রিতিদিন। 

গ 

১১৭ 

ূ যেগিদের ধ্যেয়, জ্ঞ/লিদের জ্ঞেয়) 

 কৃষ্জের দয়শন পাবে দীন | 

শিব ব্রহ্মা, লক্ষী, মুলি, ভক্তগণ, 

যেই পাদপদ্ পৃজন অনুক্ষণ, 
সে পদে প্রণমি সার্থকজীবন, 

"করেতে পাইব আমি হীন ॥ 

ভেবে পাইন! ধার স্বরূপ কেমন, 
তিদ্সি করিয়াছেন হুরূপ ধারণ, 

চক্ষে দেখব সেই লাবণ্য-ভবন, 
আসার ভাগ্য তবে নহে সুিণ। ৩৯৫ 

কৃষ্ণরূপ ধ্যান করিয়! উদ্দেশে 

ৰ কহিলেন । 
ঝিঝিট খাশ্বাজ-_আঁড়া” 

প্রভেধ! তোমার ছল ভি চরণ। 

পাবার অধিকার, আমার হবে কি কখন ? 
আপন দুর্দশা ভেবে, 

' মনে হয় একি সম্ভবে, 

নরক কি পবিত্র হবে, চাদ পাবে বামন ! ॥ 

তবে প্রভো৷ তোমার কৃপায়, 
কীট কী্টাণ, রগ যায়, 

আমার মত প্রা 'পীতেও পায়, নির্ববাণ-মে।চন।॥ 

কেবল এই বিশ্বাস-ভরে, 
রঘুজ ভসা কবে, ্ 

তুমি চরণ ড্রাঙ সবাৰরে, লইলে শরণ । ৩৯৬ 

ূ্ ৮৬ প্রার্থনা ।, 
"১. খাঙ্ঙগ- একাল 

তুমি 'অনিধানীচমধুহদন | 1 ও 

মন্র মন, জার্ঈীকি ধার মদ ফ্েমন € 

* সাক্রের প্রেরিত, ঙাত্রেঃএ নিশ্চিত। 



ও শীত ভাগবত | 

তুমি কি ভািবে এমন ? রদ্ধা-চেষ্ট(হীন-সংসগী, 
কাল-ভয়ে তোমার লইলে শরণ, পায়ন! কেবল বিশ্বভরে। 

তোম।র কর করে সে ভয় বারণ, জ্ঞানিগর্ণ পায় জ্ঞানে, ফেগিগণূ পায় ধ্যানে, 

দে করে আমান্ে পরশি হরধ, এ. জজ্ঞেও পার শুনে পুরাণে, 

দিতে কি হইবে কপণ* . অটল বিশ্বাসতরে ॥ 

যে পদে করিয়া ভ্রিতৃবন ার্পণ, দৃঢ়তক্তি হৃদয়ে যার, 
ইন্দ্রত পেয়েছে বলি যহাজন, তাৰ কি চিন্তা ঈশ্বর পাবার, 
সেপদে কি দিব 'আমি অকিঞ্চন, তক্তিমানে, প্রত আমার, 

লবেকি অপিলাম আপন € ৩৯৭ অভীষ্ট দেন অখিল ভ'রে। 

- ছি হইলে আগ্রহাতিশয়, * 
বিশেষ প্রার্থনা । পাবার জন্য ব্যাকুল ষে.হয়, 
কাফি সিঙ্ছু-__আড়। মহাপাপী হ'লেও সে পায়, 

কষ তুমি আমার । | রঘুজের তয় কিসের তরে ? ৩৯৯ 

ইঞ্ঈদেব,-আত্মমীয়,বন্ধু, তক্তি প্রীতির একাধার। ঃ 
সকরুণ দৃষ্টি ক'রে, নিষ্পাপ ক'যে! আমারে, আঁরও বালিলেন । 
নাম ধ'রে ডেকে! সাদরে,ক'রো আনদাসপশর। ' «ললিত কৈরব-_নজাং 
একবার দিও আূলিঙ্গন,পবিত্র ক'বো জীবন, ভেবনা, ভগবান জীবের কাৰও পর । 
ঘুচা?য়ে কশ্মবন্ধন, দিও ভক্তের অধিকাব ॥ ্বতস্তর কি অন্তরা 

তুমি বাগ কল্পবৃক্ষ, তোমার চরণ আমার লক্ষ্য চ্ষি কাহারে'স্ব্ণী করেন, 

শ্রীচরণই লক্ষলক্ষ, বাঞ্ছিতের চরমসার ॥ কি কাহারে ক্রোধ করেন, 

775. ৩৯৮15, কি কাহাঞ়ে ভোলেন, 
এই সকল অভিলাষ করিয়া! দীনতায় - কিস্বা রাখেন্য অগোচর | 

সন্দেহ হইল, আগার কি অভিলাষ পূর্ণ]. তিনিই সবার পরমা তব 
হইবে? সঙ্গে সঙ্গে ভাি বিশ্বাস উপস্থিত; ভীরই-আপ্রিত লীবাত্মা; 
করিল, তখন জাপন মনকে, বুঝাইতে উ ২পঞ্ি স্থিতি, জ্ঞান, বুদ্ধির, 
লাগিলেন। - 7 কর্তা িশ্বস্তর |. : 

* বিভান্--আড়া, পালন করেন, রক্ষণ করেন, জব আপামর | 
অচিষ্ত্য অব্যক্ত, ভাবিয়ে ঈশ্বরে । - (| কর্্রদোষে পেয়ে ছখ, মূ কয় তিমি 'বিমুখ, 
পাবনা তে বনা? কিস্বাজেব্তা) পার কিক'রে। . অনুকূল প্রতিকৃঙ্প 'তে, জানেনন! ঈ্। 

ক্বিশ্বা মী, ছিধ কারী, তিঙ্গি তার তেমনি,*াঝে যেষন ভাবে জর ॥ 
নান্তিক, ছ্বে্টা, সোগছাচাবী,, 



গীত ভাগবত । ১১৫ 

কক্রুর, ক্রমে গুলে উপনীত হইয়া! পথি- | অক্রুরের ভক্তি সম্থান্ধে বক্তার উক্তি 
পতিত ধ্বজবস্াি- চিহ্নিত কষ্*-পদচিহ্ন * * বাউলের হুর-_তে মটা 
দেখিতে পাইন! রখ-হইতে অবতরণ পুর্বর্ক বুঝ প্রেম কি প্রেমী কি প্রকার । 
আহ্লাদে বলিলেন। যদি প্রেমী হও তবে খুকিবে নইলে এ ভাব 

সর্ট খাম্বাজ--পোস্ত " বুঝা তার ॥ 
এইংষে পেয়েছি পরমধন । খে জন্ম কেবল ভালবাসে কারে, 

ধ্বজবদ্্(দি চিহ্নিত চরণলাগ্থন | প্রার্থা নয় তালবাসার । 
, বুঝলাম ককের দুয়া কত, সে জনেরই ভাল লাগে, দেখিলে যা কিছু 

* আমার প্রতি সদয় এত, ্ তার ॥ 
'আগেই দিলেন পরমাথঅনুকুল প্রভু এমন! | তোমার প্রুসতুতমের নাম, ৪, চিত, চিহ্ন, 
এ পদাস্ক ছদে ধরি, জীবাত্মা স্ব কৃতার্থ করি, _ খঅলস্কার। 

অভেদ ক'রে লই আমারই, , এ সব দেখে, শুনে, স্পর্শ ক'রে, হুখী হয়তে 
হৃদয় আর বৃন্দাবন ॥ ৃ 'মন তোমার ? 

ছুইটী পদচিহ অগ্জলে করিয়া ধূলার তোমার শ্ররিয় হ'তেও প্রিয় কৃষ্ণ, কক বরের 

সহিত তুলিয়া প্ইতে চির বিলুপ্ত তাই লা পেয়ে প্রীতি 
হইল, সৈই ধুলা বক্ষে ধারণ করিয়া এত দীর্ধি 
সখেদে+- ূ দাশ 
বিলুপ্ত স্বভাব ধার, ধু দেওয়াস্ইচ্ছা তার, | কৃষ্ণ ও বলরাম একত্রে কড়াইয়। রহিয়'ছেএ 

, কেবল বাধ্য গোপিকার,, ভ্টাহাদিগকে দূর হইতে দর্শন করিয়া! অক্র,র 
অন্তের' বৃথা আকিঞ্চন। বলিলেন। 

শশধর গঙ্গাধর? একমাত্র ম্মরহর,*' 1৯ নুরট খাশ্বাজ--আড়া 
শরণ্য পদাস্ক মো 'হঃক্গেনন! অঙ্গে ভূষণ ॥” আহা কি হোঁরিপাম অপরূপ রাম বনমালী । 

অনস্তুর পদাহ্কসূকের উপর * । লাবধ্যের উৎস দন উঠেছে উতলি! 
লুণ্ঠিত হইতে গুনেছি দেবের গান, '্সাপনিই "ভগবান, 

পি ইল ক দীঘনদন+ » | আপনায় কট্রন নির্্াণ, ষেই এই: পুত্বলি। 

ধন্ত হলি মনোতৃর্গ, এ বলে'ক্ররি দুঠন। | আপনীর মূনোমত, ভান হইঙ্সা শত, 
নেত্র প্রেমাঙ্জ কোঁলোনা,এ রজে কর্দমক'রোনা 1 "আপনা আপনি কুচ, য়ে খাকেন কেলি ॥ 

ব্রোমাঞ বীধা কিনা প্রহুখে রই বতক্ষণ,॥ * | নিম নিরহব, যহ! রম্য ভাপন্]ুর, 
| ৯৪৫১ লোকে দিতৈ আঁকার, স্পনি একুতৃহলী । 

রর খেদাগম দিগমে ৬২, 



ই ০ 

কম্দভার, নাই প্রেমমধু, 
বিলাচ্ছেন প্রেম গোীবধু 

প্রেমের ভাঙার খুলি ॥ 

তিক্তেরা ভক্তির ভরে; «দেখিতে আগ্রহ করে, 
তাই উদিত নরাকারে, লোকে দেখুক, বলি 

ধ্যানযঘোগে যোগবলে, দেখিতে কি গায় 
সকলে, ্ 

শা ীীশীশী 

রর 

ণশিত ভগণত | 

কেহ তাবে চ।মণ চুলাঘ ॥ 

অক্রর হইল প্রেম-বিহ্বল, 
ঘুঝলন। একি হলো, র্ 

৪ঠাহরিল ক্রীড়নক প্রায়। 

এত অনুগ্রহ মে চাহেন।, 

প্রভু নাদিয়েও ছাড়েন, 

মোহিল বৈরাগ্যে করুণায় ॥ 

তাই দেখ দেখ ব'লে, বাঁজাচ্ছেন মুরলী ॥ | (যেন মা ছাড়েন! ছেলের ওদাস্ত দেখে) 

৪০৩ $ 

অক্রুর অতি নযভাবে যাইস্কা রাম ও কৃষ্ণের 
চরণে প্রথম করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া! 

পড়িলেন। রাম ও কৃফ অক্রুরের অভিলাষা- 
নুন্ধপেই সভাজন ও হর্ প্রকর্ণি করিল্ন। 

কীর্তনীয় যথাবাগ__দশকোপী 

মন আরাধন! করে ধাবে, 

স্বপনেও দেখিলে তারে, 

কৃতার্থ মানয়ে আপনায়। 

তারে সক্ষিতে করি দরশন, 
কি আনন্দ পায় তখন, 

সেই মন জানে যে তাগাস্গু॥ ২. 
যদি আরাধ্য সে দেব তারে, 

তভকত জানিতে পারে, 

পিরীতি প্রমাদ কে তায়। 

তাতে কি হুথ উপজে তাহ।র, 
কি“আছেন্তার চুখনীর,, 

সেই হুখ অক্র,রে ভুঁড়ায়। 
অক্জুর ্রধৃয়লে পদতলে, 
রাম কফ তোলে, ঁ 

আলিকে বান়্ায়। « 

করি সঞড।জন দোহা কেহ, 
পুলে পাদ্য অর্থ্য সহঃ 

পপ বি ওর ৬ ৪০৪ 

ঘিচত্বারিংশ অধ্যায় । 
রাম ও কৃষ্ণের মথ্রা যাত্রা 
কীন্তনীয় দুঃখী বর।ড়ী--একতাল। 
“কহিল! অক্রুর, আছি ক্ং ২সনুব, 

দিয়াছেন নিঅন্ত্রণ। 

যত দরশনে, মথুধাতবনে, « 
চল ব্রজবানিগণ ॥ 

রাম-কু্সহ, কে যাবে চল্হ,” 
« ঘোষণ। ঘে।ষত হয় । 

মে দঘাষ্ণ।সনে, পশে বৃন্দাবনে," 

হরষ বিষুদ দ্বয়॥ 
“কষে সহিতে, উংসব দেখিতে, 

গোপগণে হধ প্লায়।' 

খে।গীদের চিত, ভাবি বিষ্দিত, 

কষ প্রবাস বায় ॥ ৃঁ 

বুঝিলনা কেহ, মস সন্দেহ, 
“  মরম মুচড়ি দিল। এ 
কৃষ্ণ ন। দেখিয়া, রব ক্ষি করিয়া, 

চিন্তা প্লঃণে কাপাইল ॥ 
৪যশোদ।দি মন্তেঞজভুবি কতক্ষণে, 

ভএপনি বৈবজ বধ্রে। 

বে হন এডি 



শীত ভাঁগবন্ত। 

কেন ভয় পা, কানাই বলাই, 
| আসিবে ছুদিন বাদে । এ 

. কুষ্-প্রিয়ধ বত) হয় 'ধৈ্ঘ্য-হত, 
কেবল ভাবে হুতাস। 

ব্যাকুল হইল, অকৃল ভাবিল, 

মাধায় পড়ে আকাশ। ৪০৫ 

দন্দাদি*গোপগ্ণণ অগ্রসর 'হইতে লাগিলেন, 
অক্রুর রখসজ্জা' করিয়] রাম ও কৃষ্ণের 
অপেক্ষা করিতৈছেন, ইহা! দেখিয়| শুনিয়া 

গোপীদের খেখ। 

কৌন গোগী কহিলেন সখি! 
কীর্তনীয় ছুঃখী বরাড়ী--একতাল। 
এ কি শুমিলাম, কৃষ্ণ বলরাম, 

যাবে নাকি মখুরায় ? 
আসিরী অক্রুর, নিদারুণ ক্রুর। : 

ভুলা'য়েছে ইুজনায়। 

যদি একধার, লক্লেষায় আর্, 
,  ফিরায়ে দিতে কি চাবে 1 
ফেঁলিবে ফাঁপরে, ব্রজের ঈশ্বরে, 

শেষে অনুত]ুপদ্হবে | ০৯ 
চায় লোভী নে, 

হারা লইয়া যায় | 

আমাদেশ হখ, লী | 
*সধারি চোষ ট 

পত্রী কাতর, অক্রুর উপর, 
হা'তেছে এত আক্রো্স। 

মোন জীবন, করিবে হরণ, 

; . কেন কি.করেছি'দোষ ৭" ৪০৬ 

০ 

কোন গ্রী্গ কহিলেন। 
কীর্ভনীয় সামখর্জরী--একতালা 
আরে আরে সখি ভাবিলে হবেকি ? 

'কোমর বাঁধিয়া চল। 

যাইতে কি দিব, ধরিক্ব] রাখিব, 
* রাম কৃষে করি বল॥ 
কি দোষে পরাণ, করিবে প্রয়াণ, 

আমা সবে শব কৃরি | 

জানিয়া বিশ্বাসী, হইয়াঁছি দাসী, 
অপ্ঈংসার পরিহরি1 “ 

এতগুলি লোক, করিতেছে শোক, 

দেখিকি দয়া! হবেন! ? 
অনুগত জন, লইলে শরণ, * 

চাহিয়। কি দেখিবেনা ৭ * 
কুল বৃদ্ধগণে, রায়ে এক্ষণে, 

বিলম্ব করাকি সয় ? 

মরম বেদনা, সরমে বাঞ্রেনা, . 
, ফাটিয়া যায় হৃদয় ॥ ৪০৭ 

, কোন গোপী কহিলেন। 
কীর্তনীয় হুহ়ী-_দোঠুকি 

আরে বিধি একি বিধি তোর ? 

কৰিয়! সংযোগ, আবার বিয়োগ, 

. কেন করকরি জোর ?, 

থা যার, আগা গড়া সভার, 

(সেইবা লয় কেমনে । 
এ বিধি বু ফা, ূ 

 ঈাসুনি, দিতেই, 
ত্তিল হ'তে ছে, | 

* ফেলি সরীগন্ধে। কি হলো দেখা'য়ে 



১২হ এ শী ভাগবত । 

কি কীন্তিগ্রাখিকি এতে ? 
দেহ মন প্রাণ, সবারি সমান, 

সস্ভোষ মিলবে যাতে, 

হেন গুধনিধি, কারে দিবি বিধি, 

এত ভাব কার সাথে £৬*৪০৮ 

কোন গোপী কহিলেন । 
কীর্তনীয় মাধুর--একতালা 

বড় ভাগ্যবতী মধুপুরী ৷ 

“তথায় বৃন্দাবনটাদ, উদয় হইবে, 
র'ঘেছে অপেক্ষা করি ॥ 

কতপুণ্যপুঞ্জে পবিত্র হইয়া, 
-, মাধবী সকলে আছে অপেক্ষিয়া, 

: বাম-কষ-রূপ অমিয় পাইয়া 
পিইবে নয়ন ভরিশ। 

আজি স্তপ্রভাত তাদেরি হ'য়েছে, 

. ক্ৃতই/উতৎসব করিবে ভেবেছে, 
মোদের উত্সব সব ফুরা?য়েছে, 

হায় কিকরিলেহরি। ২ 
কার ধনে কেব। করিবে বিলাস; 

কার পৌষমাস কার উপ্ববাস, 
কৃষ্ণছে তোমার উপরে বিশ্বাস, 

যে করে সে যাবে মরি ! 

অবলা সরলা জামরা সকলে, 

নে সত ্ থী খলে, 

" অরিগে দেখি পুরারি। 22৬৭4 

শরীর ত্যজিয়া অশরীরী হব, 
. যেখা বাবে শ্ঠাম সাথে সাথে যাব, 
বাকি কঞঙ্লীলা দেখে লব সব,. 

'. ' আয় আয় সহচরি!!  ৪*৯ 

রুষ্ণ-বিরহ-শঙ্কিত-গোগীদের চিত্র 
কীর্তনীয় মায়ুর-_-একতাল৷ 

সেকি কৃ হারা হ'তে হবে! 

নিমেষে হারা?য়ে পরাণ কাতারে, 

বিচ্ছেদ কেমনে সধৈ! 

এই পরিতাপ মরমে উদ্দিল, 

« নিদারুণ ব্যথ। মনে আতধাতিল, 

শরীর-বন্ধন শিথিল হইল, 
ব্যাকুলিত গোগচসবে। 

মুখের লাব্ণ? মলিন হইল, 

* “বসন ভূষণ খঁসিয়। পড়িতা, 
কোন গোঙগ্সিকার চেতনা হরিল, 

ডলিয়া পুড়ে নীরব ॥ 
« কেহ কৃষ্*রূপ ভাঁবিতে ভাবিতে, 
* তাহাতে পশিল মনের সহ্িতে, 
শরীর পড়িয়া রহিল মহীতে,' 

কার যেন হেন ভাবে। 

কোন সোপান বাহু প্রনদারিয়া, 

তরে রাখি স্লাগুলিয়া,. 

যাইবে আমঃরে ত্যজিয়, 
যাইতে দিলেতো দ্বাবে ?. 

কহে চড়বডি*উঠিয়া কড়া, 
হয়ে এলোমেজলা প্গলিনী প্রায়, 

বলে নে অক্রুর কেন্ডোরে ভরা, 

ছিন্য়ে: লব মুধবে। 
€কান কোন গোস্ঠী সম্িত পাইয়া, 



শীত ভাগ্গুবত। ১২৩ 

ঙ্গিনীরে ধ্ডাকি হাত নিছনিয়।, 

'অতি ক্রুতপ্গতি চলিল ধাইয়।, 

. ভেটিতে রাম কেশবে ॥ *৪৯ 
সেলিনা লিড চে 

রাম ও কৃষ্ রথ।রোহণ করিয়াছেন দেখিয়। 

গোগীগণ কষ্কে কহিলেন । 

কীর্তনীয় ভৈরবী--একতাল৷। 

৩কন হে যুরারি ! নিরাশ্রয় করি, 

* ত্যজি বাগ ব্রজ ভূমি? 
ছাড়িতে পাবেনা, ফুমিতো। জানন। 

ব্রজ্রে কে হও তুমি ॥ 

বায়ু হুর্ধ্য জল, ধরার সম্বল, 
একা! তৃমি চাই ব্রজে । 

ব্রজে প্রানী যত, দেহীই তাবত, 
তুমি প্রাণ দেহমাবে | 

প্রাণের আয়ুঞ্েমন । 
কি কব,অধিক,তুমি ততোধিক, 

কি, বা, তোষাতু যতন ॥* , 
*কৃথা মাত্র নয়, আমরা না হয় 

তোষার পক্ষপাতী । 
'আয়ি দেখ হরি,ঞ্জামুরি ঝুমুরি, 

কাদে 878 1 * 
ব্যাকুলচ্ছইয়া+ পড়েছে লতিয়া, 
গা পালা ফুল ফল 

দেখ কত লোকৰ শে$ক, 

“এসকল্সেরি চক্ষে জল। 

ূ ভিজায় ধুলি। 

কৈমন করিক্বা, িরঘয় হইয়া, 
.সবাইবে এ সবে ফেলি 1, 

গৌলীগণ ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছেন 
তখাপি অক্র,র "নিবৃত্ত হইলেননা দেখিয়া 
গোগীগণ রখের .চা্িধারে শ্বিরিষ্লা বলিতে 

লাঞ্ষিলেন। ্ 

লুষ খাশ্বাজ-_মধ্যমান 
হে অন্তু হে যাদব ! নির্নয় হইওনা। 
হৃদয় ঈরিয়েন পরের হৃদয়ব্যথ। বোঝেনা 

আমাদের ফব্বন্ব লঃয়ে, 

» পলাইছ ব্যস্ত হয়ে, 

অন্থুরের সৎসর্থে রয়ে, দয়! মায়া রাখনা? 
রখ রাখ বিনয় করি, জন্মের যত দেখি হরি; 

এ বিচ্ছেদে ঘদি মরি, 
, আর জো দেখতে পাবনা ॥ ৪১২ 

শাল 

কৃষ্ণের প্রতি । 
জুম থান্বাজ-_মধ্যমান 

মরি মরি শ্রাথ যায়, মরি দেখে যাও । 

শব দেখি শুত-যাত্রা,ক+রে। খীনিক স্থির হও। 
দূরে ম'লে হরি স্বারি, তরাও তারে ভব-বারি * 

সাক্ষাতে আমরা মরি, 
চরণে প্রাণ সঁপি লও ॥ ৪১৩ 

“কৃষ্ণের উক্তি গোপীদিগকে সান্তনা 
সিন্ধুখান্থাজ-_কাওয়ালী 

কেঁদনা কেঁদনা ভেধনা, আনব ছুদ্দিন বই । 
ভেবন আসব ছুদিন বই॥ 

রী চ উর ব্রজবাসী ব্রজ ছাড়া, আমি*কু নুই। 

ছোট ছোট ছেলে, কানু'বলু বলে, ব্রজহীাড়া। আর্জি কু নই ॥ ক 
ধখন, দেখিতে চার্কে্তুখনি দেখিতে পাবে, 
দেখার বিচ্ছেদ নু হবে, বৈথানেই রই 

থু রান বা'যেখানেই রই! ১৪ 



১২৪ গীত, ভাগবত! 

বক্তার' উক্তি । রাধিকার মুচ্ছণ। 
রা 

ললিত-_আড়া সর্থীসংবাদ-_চীতেন, 

পু হলো! মনোরথ, অব্র্$রের রথ চলে । '  ভিওট ও ধামার্ 

মনানন্দে হ্র্স্ারব, করে তুরকমুগে ॥ কষ মথ্রায়, যায়থো সখি ! বাগে ত্বরা। 

চলে রথ উধাও হ"য়ে, তবু পতাকা ফ্রিরিয়ে, ! ছুটা চরথ ধ'রে, বা'লগে বিনয় ক'রে, 

দেখে আসছে কিনা খেয়ে, তোমার প্যারী মরে, হ?ষে তোমায় হার! ॥ 

ফিরাঃতে গোপীসকলে। বিন। কৃষ্ণ ঘে না জানে অন্ধ, 

হলো! ব্রজবাসী যত, বল-বুদ্ধি-জ্ঞান-হত, সে যে শ্রীবৃন্দাবন হেরে কৃষ্ণ-শৃশ্বা; 
যেমন হয় দেহের বিছ্যত, ৫ বাঁচবেনা প্রাণ রাখবেনা, 

দেহ্ ছেড়ে চ'লে গেলেখু, ৪১৫ জেনেও কি তা জানন!॥ 
এমন নিদয়, ও নির্য্ব, হ'লে কি জন্য ? 

রাতের করি এই নিবেদন, রাধা হয় অচেতন; 

, ০লুম খান্বাজ--মধ্যমনি তারা 

একি দুখ সাধারণ, প্রাণে সহেনা । প্যারী করলি কিগে। ভ্বীবন ধিলি কিগো, 
অক্রুর নিল কৃষ্ণ হ'রে, কেহই মানা . বিচ্ছেদ-হুতান্সনে ? 

কারলেনা! এই থে কত কথা, কষ্টুতে ছিলি গো রাই 
এমন নয়ধ্যে আর কেহই নাই, কেন কি জন্ত এমন হুলি, বলগোহুধাই, 
ব্রহ্মা আদি আছে সবাই, ঝি বলতে মনের কথার, 
হাম-বিরহে কীদিছে রাই, প্রাণে দিলি বিদায়, 

দেখেও যেন দেখেন । সইলনা বিলম্ব আর খানিক ক্ষণে ? | 
মানুষ ভাল অনেক গুণেঃ রর 4৫ 
স্বতাব-সিদ্ধ দয়।-গুপ্রে | কি কয়ি বিসঙ্ধা, ব্রিষ খাই যাই.ব। জীবনে । 
পরের দুঃখ দেখে শুনে, রর গেলেন মরুপুরে ব্শীখারী, 

ন্রন মুদে থাকেন হেথায় বা+ঠামসোছার্দিনী প্যারী ; 
এ জগতে জন্ম গ্রহণ, ৫ বিধি (ষ দায় "লে বিধি কি“বল সকলে, 
যহিতে বিধির খিডম্বন। , *তা্লুলো কপাল, কুরা'ল ক্লালঃখৈর্যা ছিল 
আর যেন ভিউ ভুলে& কখন, ডেকে ফিরা কালার, দেখুন রাধার দ্সায়, . 
এ দণতে আন্ত্দা। . ৪১ ; দেখুন গোকুলের দশা তার বিইনে। 

কলি-্কাড়খেসটা " 
শেষে অর্ছিল কিম্কপালে। : 



“গীত ভাগুবত। 

দেখব পৌঁকুলে সকলে, 

বাঁধা শ্যাম হবেবাম: গোপীরকুলে ॥. 

.. কৃ্ষগত-ন্গীবন রাধা. 
৬ কঃ "রাধার বাঁধা, শুনেছি সখি; 

মোদের ভাগ্যে ছুঃখের বাঁধা, না হবে তার 

»* বাধা, 

বাঁচব যতকাল সব সকলে ॥ 

রর শেষ চীতেন 
তোলো চত্ত্রানন্য চত্্রাননি কমলিনি !. 
'দেঁখে তোমায় মলিন, সুলো কুঞ্জ মলিন, 

তোমার 'দাধির ছুদ্দিন দেখ বিনোদিনি |! 
রাধে! তুমি যার হৃদয়ের ধন, 

সে ষে তোমার কাছে বাঁধা জন্মের মতন; 

ত্যজ্য ক'রে সে তোমায়,রবেনা সে মথুরায়, 

ছুদিন পরে,জাস'বেন স ফিরেঘুচিবে বিচ্ছেদ 

এখন রাখগে। কথ।, একবার কও গো কথা, 

জীবন দে সখীর জীবন সখীজনে॥* ৪১৭ 

রাধিকার চ্ছাভঙ্চ। 
্. যোড়া চীতেন এ 

, পেয়ে চেতনা, ₹কপ্রাম। কৃষ্ণপ্রিয় | 

ঘলে হয়ে র্যাকুল, এখন কাধ কি গোল্রুল, 

মদ্রি ত্যজরেন স্কোস্কুল, ভ্রীবন কালিয়। ॥. 

যার জাশে দোষীহই গোলে, , 
দে'তো ভাঁগালে গোকুলেুগোপী অকুলে; 

রাখবো জর প্রাণ মাপা, 

"ভাসা ফি যায়; 
স্্রীহত্যে ভন তার, পরতো নখ আত্মযহতো 

০ এনির ভয়... 
জুনিশ্রাধার কথায়, ঘখশিণে দেদ্ব সায়, 

* বৃন্দ! বধ গোষিদা্পিকি ঘটাইলে.1 ৯ 

১২৫ 

ধুয়া .. 

হখের বৃ্দচবনে; বুঝি কৃষ্ণ বিনে, 
প্রলয় হুয় সুকালে। 

আজি গ্াম-শৌকের দায়, সহসঙ্গিনীগণ, 
রাধা ত্যজেছে জীবন, রাঁধা-জীবন শুনে, 
কাচবেনঃ বাচবেনা, কিছুই আর থাকবেনা, 

শ্বাচে কি মীনের জীবন, বিনা জলে ? 
খাদ 

এখনো আছে সব, তবুশব যেন সকলে । 

আজি কুঞ্জবনে মধুকরে, 

হুত্বর ক্ষিশায়ে কোকিষ্কলর কুহুন্বরে, 

ক'রছেন| গান মনোহর, ৯» 
শ্তামশোকে সবাই কাতর ; 

মলয় পবন, সেওন। তেমন, বহে অনিবার। 

তেমন কুঞ্জের শোভা, হ'য়ে মলিন খ্মাভা, 
শোকাসুল ৮৮৪৮ শোক উথালে॥ 

আজি তের নিশ। ফুরা?লো, 

আশ মিটিল সধিলেছ! 
ব্রজের লীলাখেলা) লীল! সম্বরিল ॥ 

'কুত আশা মনে মনে, পৃরাব মাধবের সনে, 
আীবন্দাবনে ; 

»॥.. সেষব মোদের জগ্যখণে, 
স্টামতশোকের আগুনে, 
জনমের মত্ত দাহন হলো! । 

।. *বেষ চীতেন « 
জেনে শ্রানিব্বস; বিধম হতাশ, গোপীর মন। 

কুরে লারে বালী, মু সহ হাসি, 
গোলীর হছে বি, ট্িলেন দনশিন ॥ , 

, পরে হদয়ঙ্ৰ হাবীহকলে, 
আবার তরসা বাঁৰিল দুদগবদেক্ে, 

. কৃষ্ণ কি রয় রাধা বই, 



১২৬ 

আস'বেন দ্রিনেক'ছুর্দিন বই, 

মিলবে গোকুল, ভাসবেনা কুল, অকুল 
পাথারে;, 

পেয়ে এই আশার বোধ, প্যারী মানলেন 
প্রবোধ, ূ্ 

ছানেনন। অসার কাশ! চিরকালে ॥ | 
জা 

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় । 
কীর্তনীয় চৌড়ী-_কাওয়ালী 

বমুনার তীরভগৈ, বিমান আসিব লাগে, 
:*. অবতরি রাম কৃষ্ণ দৌহে। 

লিপ্ধ হয়ে গ্গান করি, পুনঃ বহদ রঘোপরি, 

তবক্রুর উত্তরে কালিদহে ॥ 
করিয়া অবগাহন, জলে করে দরশন, 

রাম কৃষ্ণ বলিয়া তথায়? 

ক্রুর ভাবিলা একি, আইলাম রথে রাখি, 
কোন্ দুধে এলেন হেথায় ? 

পালটি রথের কাছে, দেখে দৌোহে বসিয়াছে, 
কি ব্যাপার বুঝিতে নাপাপ্সে। 

জলে ডুবি পুনর্ববার, দেখে দৃষ্ঠ চমত্কার, * 
০০898 ॥ ৪১৯ 

৪১৮ 

নারায়ণ বূপ। 

। যেগিয়া ভৈরব-ঞ্একতালা 

অনস্ত দেব দেপ্রধান « 
দ্শশত ফণা চুড়ার সমান, » 
বরণে সুতি 'শোভমান, 
কৈলাসঅচগগহেন সুদ 

ভার কোডে নি পুক্য হন্দর, 
খবনষ্ঠাম-রূপ পীতাস্মর; 

৮ 

গীত ভাগবত? 

চারি কর তাতে সুখ বিস্তর, 
শঙ্খ চক্রে গদা গল্প হুঁশোতন ॥ 

শিংরে মণিময় কিযীট উজ্জ্বল, 
হুট্টী হুরধ্য জ্যোতিঃ শ্রবণে কুশল, 
গ্রসন্ন বদন করে ঝলমল, 

গলে দোলে বনমাল: মণিগণ। 

শ্রীবংস কৌস্তাত লক্ষ্মী বক্ষস্থলে, 
শক্তি মায়! বিদ্যা আদি পদতলে, 
পার্থ হুনদ্দাদি পার্শদ সকলে, 

ইতস্ততঃ মেবে ভক্ত অগণন ॥ ৪২০ 

অক্রুরকৃত স্তব। 

ছায়ানট-_তিওট 

প্রভো ! এত দয তৌমার ? 
জনম সঙ্গল আমার) 

অসিস্ত্য এ রূপ দেখিতে, আনারেও 

দিলে অধিকার !! 

তোমার কপার তরে, অক্ঞ্ন জানি 
,« আমারে, 

খুলে দিলে একেবারে, কপার ভাণ্ডার , 

যেমন ল'য়েছি শরণ॥ তেমনি করিলে পালন, 

তুমিই বন্ধু মনের মতন্য বন্ধুত্বের আধার !! 

হযে বাহার অনুগকমী,নী ডাহিতে অন্তর্ধামি! 
॥ পেলমি যা পাবার। 

ঈপ কামিয়ে ধ্যান, 

মান প্রাণ, ' 

£ 

রে 
শ্রজক্ষ হ'লে তগ্ববান, এ হক্ডেকিএমীর !! 

রর ৪২১ 
মুরট মল্লার-'আড়া' 
নমো! নমো নারায়ণ । 

« অনাদি পুরুষ'ঞ্ীন্ষি কাক্জণের কারপ॥ 



' গীত ভাগবত। 

উব নাভিমরোভব, কমলে ব্রহ্মার উন্তব, 

সেই ত্রচ্ষা। জগধসব, ক'রেছেন কজন । 
গ্রকৃতির গুপ্১েমোহিত,ব্রদ্মারো অজ্ঞাত তত্ব, 
তুমি প্রভে। ! গুণাতীত, কে জানে কেমন ॥ 

অধিদৈব অধিভূত, অধ্যাত্মের সাক্ষীসভুত, 
তুমি নিয়স্তাঅন্ভুত, ভাবে যোগিগণ । 

. বিশ্বের পরমাত্মা তুমি, বুদ্ধির অবলগ্য ভূমি, 

'অথচ*নিপিপ্ত স্বামী, তুপ্সিহে এমন ॥ ৪২২ 
১ 

ডি 

সুঁরট মল্লার_-একতালা 
প্রভোহে ! তোমার এরূপ স্বরূপ, যদি না 

্ দেখাতে কারে।  * 

কয় জন তত্ব,ক'রে, পাইত তোমারে ? 

প্রত্যক্ষর্দি দ্বার যাহা ষায় জানা, 

তাহা ভিন্ন হুস্ট ইন্জিক্ে পায়না, 
অঙ্গুমানে অতি হুশ্ের ধারণা, 
তোমার তরী তার উপরে । 

মন, ইন্জ্রিয়, পুক্রষ প্রকৃতি, 
পঞ্চতন্মাত্র, মহত্ত্ব অহঙ্ক, ডি 

" এদের তত্ব বোঝে কয়জনেগ শকতি, 

তোমায় চিনক্তে কেবা পারে ? 

তুমি না চিনা'লে কিবা, চিনতে পুরে, 
না চিনেও'লোস্ছে তোষীক্স পাবার তরে, 

উপানা করে বিনিধ প্রকারে 

, শ্াকুলি ব্যাু কিরে 
নাক্ষরে কে দিলে তোমার তত্ব) ৪ 

'তাইশুনি'হই প্রেমেতে প্রমত্ত,” 
'য। দেখিলাম, প্রকাশিলে এই সত্য, 

প্কি লাভই হারে সংসারে । 9৪২৩ 

১২৭ 

সিদ্ধি ভৈরুধী-_আড়া 
তোমার অনস্তআঁকার, ত্রিগুণ-আধার | 
বন্ষা শিব আদি সখ, মুণ্তিভেদ তোমার ॥ 
উপাসনা, ভিন্ন ভিন্ন, ফ্তোমাকেই পারার জন্ত 
নদীবেগ, এক অভিন্ন, সুগর পাবার । 
তুমি.ফল্ীপ্ধির কর্ম, তৃমি আশ্রমির ধর্ম, 
তুমি মুদ্ডিমান ব ক্ষ, সর্বসারাহসার ॥ ৪২৪ 

ধান্বাজ--একতালা 
প্রভোক্হ! তোমার অপার মহিমা, 

কি কব আমি কি জানি। ৪ 5 

গোটাকতুত শ্লান ক'রেহে পুরাণে, 

" তাই মাত্র জানি শুনি ॥, 
মংস্যনূপ ধৰি প্রথম অবতা্রে, 
সাঁতার দিয়েছ প্রলয়সাগরে, 
হয়গ্রীব হ'য়ে বধ কর পরে, 

মধুকৈটভে আপনি। 

সাগর-মন্থনে হরি, 
মন্দরপর্বত পৃষ্টে রাখ ধরি, ঃ 

*  বরাহ হইক্কা আনিলে উদ্ধারি, 

*ছঅতল-গতাধরণী ॥ 

হইলে অন্তত নরসিংহাকার, 

হিরণ্যকশিপু করিতে সংহার, * 

ত্িভুবন, আক্রমে বামন আকার, 
তোমায় প্রভাব এমনি? " 

ভার্মবস্হইয়া ক্ষত্রিয় শাসিলে, 

*্রাতব হইয়া রাবণ বধিলে, 
টের £াড়া' "তে আদিল্লে, 

*. ? কৃষ্ঃ রুপ হে এখনি 8. 5 
বুদ্ধরূগী নুষি দৈত্য ম্বছিতে, 

». কস্থীযাপ স্নেচ্ছ নির্দুল করিতে, 



১২৮ দীত্ব ভাগবত । 

এও এক কীন্তি জামারে দেখিতে, 
দিয়েছ চরণছুখানী। ৪২৫ 

পপ 

বিভাসং_আড় 
আনিন। কেন করিলে, এত অনুগ্রহ সহায় 

অসতেও তোমার চরণে, শরণ পায় । 

তোমারই কৃপায় ।॥ : 
সার সমান্তি হ'লে, তুমি যদি লও তুলে, 

যেতে পায় মন চরণতলে, 

নইলে কি শরণ যে সে পায়। 
বিষক বাধায় বিভ্রান্ত, 

“ 'কামকর্েতে অক্লান্ত, 

এইতে! আমার মন অশচুস্ত, 
জানিতেও পারেনা ভোমায় ॥ 

সংসীদ্বের মায়ায় মুখ, 
অশেষবন্ধনে আবদ্ধ, গু 

আমান কৃপা করলে সুদ্ধ, 

টা আশায়। 

এ প্রপন্নে ন, 

প্রভে৷! করছে পরিব্রীণ, 

বর দাও যেন ভক্তিমান, 

হ'য়ে মন থাকে এর পায় ॥ * ৪২৬ 

শরীক জলের মধ্যে আপনবর্ন অক্র,রকে], 
দেখহিয়া! পুনর্ধধার সংহ্রণ করিলে অক্রূর 
আর সের দেখিতে না পইয়া জল হইতে 
উঠিয়া আদিলে ভগবানধ্াহা কে$জিজ্ঞাসি- 
লেন; তোমাকে ফেখিক্লা বোধ হইতেছে, 
তুমি জলে স্থলে কি' ফাশে কোন আন্ভুত 
দন করিয়াছ ? *জকরুর বর্মুঘলেদ। , 

সি্ব্াড়া চৈ 

জগতের-অন্ুত বাঁজী, কয়ে খেই বাজীকর । 
তারে দেখতে পাওয়ার মৃত, ২ 

অদ্ভুত কি ছৃষ্ঠ আর ? 
অদ্ভুত তোমার স্বরূপ, অদ্ভুত তোমার যত রূপ, 

অন্ত তুমি, অদ্ভুত বা কিছু তমার ভিতর । 
* যদি তোমায় ন। দেখিতাম) 

ভাবতাম অঞ্চুত দেখিলাম; 

জল গ্ছল আকাশ হুদ, 
তুমিই এই খস্ভূত ব্যাপার ॥ 

কল্পনা-কর্তৃ'ক রহস্য-ভেদ | 
কীর্তমীগ্ন পুরবী-_ঠৃৎরি 

কৃষ্ণ! বুঝিলাম অভিপ্রায়। . 
প্রথমাগমনে, সহসা পিছলি, 

পড়েছিল যমুনায় ॥ 
তখনি বুঝেছি, মাধবী প্রকৃতি, 

ব্দলিলে শ্তামরায় । " 

প্রাতি আগমনে, ব্দূল ভাঙ্গিলে, 
সন্দেহ নাহি হা ॥ 

যমুনার জলে, অবগাহি উঠি,০ 

পরিলে নৃতন বেশ। 
বাশরী রাখিলে, চুড়াটী খুলিয়া) 

এঁলা'লে ঠাচর কেশ ॥ 
» দেখা'লে অক্র্দে,যমুনার জলে, 

চতর্ভজ নারা়ণ।, 
তান্ব জানাইলে, এট বানুতদব, 

এ নহে নক্ষনদন ।  £ 
বজের গোলোকবিহর, 

 প্রেমদাতা প্রেমী হরি ঢ.: 
বঙদেব-হ্ুত? বৈকৃঠের নাথ, 

ভুভার-হারী মুরারি * 
" | ম্লার বিলম্ব ন! করিয়া অক্র,র রখ চালন্ঃ 

করিরোন। অপরাহ্নঃগম্জে মধ্য উপনীত 
* হষ্ীলেন। 



গীত ভাবব্ত। 

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়। 
মাথুর, আরম্ভ ।. 
মথুর1 নগরী. 

যোগিয়া ভৈররাএক্ষতাল। 

আহী। কি হ্ব্বরসাজে সাজিয়াছে, 
অর্থের সামর্থ্য সার্থক করেছে, 
মথুরানগরী নিয়ঙ্ছ হাসিছে, 
ুনীর জোড় করি উজ্জল 

ক'য়েছে স্ষটিকে গোপুর গঠন, 
সোণার কবাটে শোভিছে তোরণ, 
ঈান়্াম্মে রয়েছে পরশি গগণ, 

যেন অলন্কৃত বিচিত্র অচল ॥ 
গৃহগুি যেন রথ কমলার, 

রতনে খচিত্অর্ব্বাঙগ সবার, 

ফুলের আরাষ ইতস্ততঃ তর, 

ঘিরিয়া রেছখছে পরিখার জল। 

যেন,মাজাঘিসা, মেজে রাজপথ, 

করে যাতায়াত জী যৌসু| রথ, 
ছুশরি বাজারে ব্যবসায়ী যুত, 

করিয়া তুলেছে যেন রঙ শ্ছল ৃ 
শিখী পারাবত আর পড়াপাখী, রি 
কলকণঠরবুঁরে থাকি থাকি, 

বিনাউত্সব যেখ] সেখ! দেখি, ৬ 
কুরে সমারোহ ক দল | 

আজি সমালহ, লেশেছে: বিজশষ, 
(দেখিধীর জীশে রায় হাীকেশ, 
দরশকে গুণ উর সিয়দৈশ, 
(জতর, প্রাসাদ; ছিতল- -ব্রিতল ॥ 
ডি ৪২ 

গোপ্দঘমভিবপহাবে, ভীম ও কৃষ। নগর 

দর্শনে,গমন ঝরিলেন। দর্শক্ীণ অনিমেস্ক 

১০৪১ 

নয়নে তাহাদিগকে দেখিতে. লানিল। ব্রাঙ্গণ. 
গণ:মাল্যাদি দিয়া পুজ। করিতে লাগিলেন। 
পুরস্ত্ীগণ পুষ্পনর্ষণ ভু হুপুধ্বনি করিতে 
লাগিলেন । তন্মধ্যে কোন শ্রী নারিসিকা 

কহিলেন্ঠ।. 1 "ঠা 
৮ 'কালাংড়া--আড়া 

ওগে! দেখসে ছুটি ছেলে কেমন, 

মান্ছষে এমন রূপ, দেখিনাই শুনিনাই কখন। 
চক্র হুরধ্য করে আলো, 

এমনতো নয় দ্েখর্তে তারা, 
রৎ ফলানো শাদা কালো, লাবণ্যের পুত্তলি 

৬ খ্েমন। 

রামকৃষ্ণ যাদের ছেলে, খন্ত' তার! ভুমৃগুলে,, 
পাইতো একবার-করি কোলে, 
মাবধাপের কোলঙুড়ান ধন ॥ ৪৩০ 

কোন কোন কামিনষ্ কহিলেন । 
'_ কালাংড়া- আড় 
আহ! মরি একি রূপ দেখিলাম ! 

ভ্রজগতে আর এমন মাই, সত্যই তো 

* "যা গুনেছিলানন ॥ 

ৰ যেমনঞ্ঘরণ তেমনি গঠন, 
প্রতি অঙ্গই মননের মতন, 

দকল অঙ্জেই ধাইছে মনঃ 
এব! মন তৃপ্তি না'পেলাম! 

(শুনেছি, যে গুণের, কথা, 

মেগ্খণ নইলে শপ গাখা, 
ভৃন্য গুণে না গাথা, 

মণিকীধন নোগরুবিলামণ ৪৩২ 



টা গীত? ভাগবপ্ত। 

কোন কোন দর্শক কহিলেন। দেখিপাজ নাগরিক জসে। : 
সোহিনী-_ম্ধ্যমান বুড়.সাধ.হ'য়েছে মনে, 

আছি খুফিলৃম কেন মন, সাজিতে ভাল বসনে, ছাড়ি ছেঁড়া বাস।:: 

আতুষ্ট থাকতো সর্ধদাই | “* বনে বনে কর ভ্রধণ, 

যেন কি গেঁতে দেখিতে, পর টুকরাএহ'লদে বসন, 
চায় পায়না উদ্বিগ্ন তাই'।  * বামনের চাঘুচাওয়ার; রি একি ছুরাশ্বাস? 

দরশনে রামকৃষ্ণ) খআনু্ষয় লবব-ইষ্ট, ৪৩৫ 

রজকের িতবাড়ক্য ও ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষঃ 
নিবৃত 'অলক্ষা-কষ্ট, যেন তার আর 

ৃ «| করদ্বারাই রজকের মস্তক “দি করিলেন । 
অপেক্ষ? লাই; : ৪৩২ ৃ 

টি তাহ। দেখিয়! তাহারস্পিঙ্গিগণ [ভয়ে পলায়ন 

পধিমধ্যে এক রঙ্গক কতকগুলি ধোতবন্ত্র | করিতে করিতে অস্ফ,ট শর্ষে হাপাইতে 

লইয়] ফাইতেছ্িল তাহাকে গুণ কহিলেন। | হাপাইুতে বলিতে লাগিল । 
. ঞ। পাহাড়ী--ঠৃঘরি হরট খাম্বাজ-"কাওয়ালী 

'ধোবীরে করলে পুন । 
একি ছেলেরে করেনা কারে শঙ্কা । 

রন্তু দাদ কর, লে লে লে ধর, 
করে হামা, কা) 

আশীবরচন সগুথ ॥ দেখিতে হন্দর যেন, আতোষ 'আুন হেন, 

ট ট্ৰ ১ ম্বোচাহি মঙ্গল, স্কলিজে-দ্িতে পারে লঙ্কা ॥ | 

মা লে দোহি পুন দু। ৪৩৩ আরে পলারে, পলারে,লেস্বে প্রাণ 

যেওনা! ক্লে, সেই কে যে কে কিজান? 

রক তুদ্ধ হইয়। বলিল । "বাল কাল সে জিবন্ক1। ৪৩৬, ' 

আরে প্লে 2 | র্দ্ক সেই বন্তগেপেদিগকে পরিতে দিয়া 

বড়ে তেরি হিন্মৎ। রাজ কি দৌলৎ, ৮ আপনানাও পরিধান বর্ুবেন এমন ঘুময়ে 

মা ক্যা তোউদেকো ভাল ? ৪ $এক ততন্তবায় তথায় আর্মি! উহাদের উত্তম 

ভাগ, ভাগ" বট টও আজে শৃক্কট, 2 রচনা নয় াঙগাইয়া দিখী। ভগবান 
বাড়ান প্রসন্ন টুইয় তর্বধীস্মকে বিবিধ: ঠইর্দিলেন। 

রর ভা দেখিয়া পিয়া নাহি র 

রঃ র যে ভালই সাজিদ | 
টি নগরে নাগর-বেশে শোভা বাড়িল 

বল ইরাক আল! | * হা, মা, কা, অনি আখ কথা সম্পূর্ণ কখণ হাতে 

'সাগের মনি লা্ত ট]ও কিসাহস্চিস্বা্ী ? সখা, কাটা 



*িত ভাগবত | 

ক্কোচা হইল ধড়া ছাড়ি, 

অস্তকে লটুখ] পাগড়ী, মাদীইল। 

দেশভেদে রুচি যেন, 

আনুকূরণের প্রয়োছন, হ'য়ে পড়িল ॥ 

সেজে খুবী ছেলে মাুষ, 
. বেশকারে ক'রলে বড়মানুষ, 

রঘুজেরও দেখ্টর মানস,ঠবিফল নহিল । ৪৩৭ 
এ পি 

অনন্তর গু্দামা নামকমালাকারভবনে সদলে 
রামকৃষ্* উপস্থিত হইলেন। হুদাম! তীর্দিগকে 
দেখিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম ও পুজা করিয়া 
কহিল। * 

খর্টি, ভৈর্ব_-একতালা 
এও এক লীল্ তোমার বন্মালি ! 

নতুবা কি পুণ্যে, আ[ায় ক'রে ধন্য, 
আপনি ব্মাসি দ্বরে, দিলে চরপফূলি ? 
ঘে ভজে তোমারে, তুমি ভ্গ ত্বারে, 
বুঝলাম বিষমনৃষটি নাহি একেবারে, 
আত্মা, বন্ধু, ইস্টদেব হে, আমারে, 

জেনেছ নিতান্র ীয়াক্ন কাক্গালী |, 
স্ুক্ে কৃপা করি ভেক্তিব্ল জানা?জে 
কপ 

পিউ8৮৪৯ 

ন্ট 

হুক ৪৩৮ 

বালক মাল সই বিবি 
বর পাইলপ্তহুগলক্ষে কনা রুহিল | 

" কট, ভৈরধ--একতাল। 
কেবল উপলক্ষটিলোক শিখা?তেশ। 

ৰ ছিলেন ও অনেক... 

১৩৯ 

নতুবা জুদামা, মালাদুগাছ দিয়ে, 

পরমাঁঞ্চলতে কৃষ্ণের কপাতে ॥ 

বহু অন কর্মফল ভদ্ষি হয়, 

তক্িবশেই কুক তুষ্ট জুদামায়, 
ভক্ষি আর মাল্য-লোভআকৃষ্ট নয়, 

জাননা কৃষ্ণ তারে বরের লোত দেখা”তে | 

* লোকে জানুক কত ফল মাল্যদানে। 

ফলের লোভ তৃপ্থিতে ভক্তিহবে মনে, 

ভক্তি বিনা হন্ি পায়না! কোন জনে, 
কৃষ্ণের চেষ্টী কেবল এইতত্ব বুঝাতে । 

রী 

| পি, 

পঞ্চচত্রারিংশ অধ্যায় । 
* এক কুজামুবতী হিলেপন-পাটুতরক্ডে লইয়া 

ধাইতেছিল তাহাকে দেখিয়া কৃষ্ণ কহিলেন। 

কে তুমি রূপি ! হাদি হামি ক'রেছ গমন? 
কারে ভালবেসে বুদ্ধি, দিকে ঘাও অনুলেপন॥ 

" আমর বিদেশী ছুজন, 

' করনা কিছু বিতরণ, 
মানধর্সের মহাষণ, করনা কি আকিঞ্চন ? 

88০ ভা১বচারারাননাতমাাজজ ী 

* রাসাধ্যায়ে জোপীপঞ্নিচয়ে মত্যৃস্তরের একটা 
সরহস্য গীত উদ্ধত হক্জ দাই) তাঙার মর্দ এই- 
ভরতাধুগে সপটশ্বররাসচরকে দেখিয়া আলিঙ্গন 
লোভে অশিকার্রাপ্ অন্যেক খ্ববি্লোবুপ হইয়া 

জীর্ঘন! করিয়ািলেন। 

সেই সকল খুবি ও ডে অনেকে গোগী হইয়া 
ছেন অনেকে বাকা, গুম ধইতে হ জনি ছেন। 
এই কুজাও খে | যুগের দুর্পনখ। । 



সহ, 

কুজ্জাঁর উত্তর । 
কিবিট-সপোস্ 

ত্রিবক্রা সৈরিক্জী আমি, কংসমহারাজার 
দাসী। 

'আমার অনুলেপন ভাল,তিনি এরি অভিলা যী, 
তোমাদেরস্মঙ্গ সুন্দর, 

এ গন্ধ (লপন কর, ল 

ইচ্ছ! হ'তেছে আমারো, বাড়ক আরে 
রূপরাশি ! 

" বক্তার উক্তিশ 
“” স্বরট খাম্বাজ-_কাওয়ালী 

আর কি আছে বা এশন? 

দেখিলে সন্ধ্ট করে, মৌনধ্যে ঘেমন॥ 
সভ্ভোধষিতে পায়ে ধনে,কার্ষেতে নয় দরশনে; 

সুধিতে তোষে ভেজনে, আন্ত নয় তেমন। 
প্রকৃতির শোভা উত্তম, 

নূতন নৃস্কুন মলোরম, 
মাহুষের সৌন্দর্য সম, নূতন পুরাতন ॥ 

রাম কৃষ্ণের কপ দেখি, * ৃ 

কুজার মন হলো! সুখী, ॥ 
রাজার অনুরোধ উপেক্ষি, দেয় 'অনুলেপন 

ঙ 

৪8৪২ 

শ্রীকফ-দর্শনের ফল সুাকে দিবার জন্ত 
শ্রীকৃষ্ণ কুজজার ত্রিবরে স্পটুর সরল করিয়া 
দিলেন। এই দখধাদ "খাইয়া স্তক্দর্শনার্থে 
বিস্তর লোক আগুদ করিতে লাগিল, ৷ দেই 
০ কলম কহিগ' | ঙ 

৪৪১ 

€ 

ছুরট--এজডালা এ 

কুজওরে সরু! সটৈছেছ ,ভীকষ, শুনি |: 
জরষ্টলোতকে দেখিবাতৈ ধাথ। 

গীত ভাগবত । 

কিন্তু কৃ্চদৃষ্টে দুরদৃষ্ট যায় 
মথুরায় তখন জানে কয় জনায় ॥ 

কুক্ত সরল হওয়া লহেতো! বিচিত্র, 
সরল, হয় কুগ্রহ, কুদ্বাভায চরিত্র, 

সবল হয় কুটিল মন দুদধি-ক্ষেত্, 
ছুঃখের কুটিলতা বান্ধু। 

দেখার জিনিষ হয়ত! আছে ভাল আব, 

কত কি পেয়েশু তৃপ্তি হয়না যে কাহার, 

সকল খেদ নিবৃত্তি দেখ! পেলে ধার, . 
সেই এই কষ্ট চিননা ইহায় ? ৪5, 

কুজ। কৃষ্ণের রূপে ও গুণে মুগ! হইক্্া] এবং 
অনুগ্র্ক জন্ত সাহস পাইয়! কহিল। 

পরজ বাহার--আাড়া 

তুমি পুকুষবতন, মানুষ নও কর্খন। 
দেখিনাই দেবতাঁরও, রূপ গুণ এমন ॥ 

হয়েছে কি জগৎ নূতন, 
তুমি তার জিনিষ নূতন, 

করিতে কাধ নূতন নৃতন, নৃতন আগমন € 
জীর্ঘবন্তর হয সংস্কার, 
সে নৃতন হয়না তো আর, 

ভগ্প শরীর-মনেও আমার করিলে নৃতন ॥ 

ছিলাম ও নিরব মতন) ৯৯ 
মায় ছেড়ে আর তো এর্ধন, রদৈনা এ মন 

কি পেরাছি কি হয়েছি; 
'এই উল্লাসে ভাঁঙিতোছি, 

বু ্ াগাল গেছি, মে মনের মণ্ডল ॥ : 

রী; উত্তর 4 
কীর্তনীয় মিষুড়-সএকতাল 

_ এতুমি যে অবলঠএহন উদভলা, 

৪৪1 



শীত ভাগবত '। 

হওয়া কি উচিত হয় % 
সফল-নাক্ষাৎ, হলে! অকস্মাি, 

ক্রমে পাঁবে পরিচন্স 1" 

হ'লে অনুকুল, হয়নাতো| ভুল, 
বর দিতে বিধাতার! 

যাচকে বিমুখ, হয়ে পাবে দুখ, 

সম্মত নহে দাতার ? 

যার যে বাসন বিফল হবেনা, 
এমনি দানই দার্ণ। 

কল্পতর কার, ক্ধরঙ্চ বিচার, 

করিয়া করে কি মান ? 
যাও সুলোচনা, নিরাশ! হইওনা, 

তোমার ছুর।শ। নয় । | 

কতাকৃত দার, বিদ্বেশী জনার, 
তুমি “যে পরমাশ্রয় ॥ . 

অনস্তর রাম ও কৃষ্ণ ক গ্রপগণযহিত কৎসে 
ধনুরধজ্ঞশালাখ উপস্থিত হইলেন । 

কীর্তনীয় দেশবরাড়ী--ঝাঁপতাল 
শত্রধনু হেন দেখিতে, কঠিম হরগছু সম। 
ভীষণ সে ধনুক রাখে, রক্ষীশত যঠটপম ॥ 
ফুলধনু'সম সে ধনুক,তুলিলা হরি বাঁমকরে । 

" তবু হাতে ধরেনা যেন,/ঈনতরুবলক ধু 

*পরুষ্টুতে ছিলা তাকে।মোয়াইয়! লইজ! শ্তাম 

৪8৪8৫ 

যেন বিদ্ব্য নয় হ'সে) কুত্তত্বে করে প্রণাম ॥ 

_ গধব করি হরি-কেশরী, কনে পরি | 

স্ভাঙ্গিলা পসুভাঙ্গে হেলার, ঘেনকরী। 
' ভমকালে ধনিয়া উঠিল, ধস্থক ঘোরতর রি 
বজ্র পাতিতে বেসন, খপ গগজে ভয়ঙ্কর | 
শবে, সহ দশ ধিশ,ফাপিয়্। উঠিল মেদিনী। 
 চমকি" কৎসের চিত্ত) বমি পড়ে তখনি ॥ 

) (সৃভ্যুন্ধ ধমক্ষে রী) 3৪৬. 

১৩৩ 

'রক্ষকগণ ও সৈম্যগণের-রাম ও 
কৃষ্ণকৈ আক্রমণ । 
বিভাস-৮একতালা 

কে, এ, করে এত ঞমহক্কার? 

যে, দেখি ছুনির্বার, অতি ছুরাচার, 
নির্ভয়ে সাহস,তরে, করিতেছে অত্যাচার ॥ 

ধর ধর ধর, মার মার মার, 

হৌক ছেলে, দোষী নহে ক্ষমিবাঁর, 
॥ কেটে ফেল করি অসির প্রহার, 

কিম্বা বেধে দাঞ্জে নাশ প্রা ইহার | ৪৪৭ 

অর্নেক সৈগ্ত একত্রে দ্বাম ও কৃষ্ণের সহিত 
দ্ধ প্রবৃত্ত হইন্র কিন্ত ছুই ভ্রাতায় সকলকে 
সংহার করিয়। ধনুর্ধজ্ঞশাল! হইতে, বহির্গত 

হইয়। বিশ্রামার্থে গমন করিলেন । 

ুমূর্যর অরিফ। 
কীর্তনীয় তোড়ী-_ঞএকতাল। 

রাম কৃষ্ণ ধোঁহে। অবলটুল। ক্রমে, 
' বীরত্ব করিলা যত । 

শুনি কংসরাজা। সহস! শঙ্কায়, 
হইল যের আহুত ॥ 

জাগ্রতে' স্বপনে, দেখিতে লাগিল, 

ছুশিষিত্ত অবিরত | 

ত্মাত্ম-প্রতিবিদ্থ মস্তক-বিহীন, 
তাহে ছ্ত্রে শত শত । , 

প্রত্যেক্র জেযাঙিস্ফ, দেখে ছুই ছা. 
“দেখে বৃষ্ষ-দ্র্ণময় | 

৷ দেস্টিলঃকর্মমে, ঘুলিতে আপীন 
পদচিহ সস রয় ॥ » 

প্রেতে কহে আলিজন । * 



১৩৪ 

আপনি স্বণাল, খাইছে করিছে 

দত ভাগবত ৷ 

দিগকে মারিবার উদ্দেশে কুবলয়াগীড় হস্তী 
পার্দভে চড়িৎগমন ॥ কে উত্তেজিত করিল, তাহা দেখিয়া কৃষ 

দেখে কোন জন/হয়ে দিগন্বর, সেই হ্তির সহিত মন্রক্রীড়ায় প্রত্ত্ধ হইলেন। 
তৈল মাধি কলেবরে । কীর্তনীয় তোড়ী--একতালা 

যবামালা পরি তারই অভিমুখে, : সরাইয়া ভীড়, ফুবলয়! গীড়, 
চঞ্চল গমন করে ॥ হরিকে ধরিতে ধায় ।, 

প্রভাতসময়ে, মৃত্যুর উত্তেজনেঞ্ জানেন! এ হরি, গিরিবরধারী, 
আজ্ঞাদিল! ভোজরাজ । করীকে নাহি ভরাক়্॥ 

মহামন্লক্রীড়া, উৎসব করিতে, চেনেন! অনেকে, তয় পায় দেখে, 
করিতে সমাজ সাজ ॥ ৪৪৮ মাছুষে কর্ীতে রণ। 

উ. এ সলিল দয়] আছে যার, চেষ্টা হলো? তার, 

যটচত্বারিংশ অধ্যায়। | . এরণে করে বারণ 
* জিত মন্প-রঙ্গভূমিতে ধঞ্ষোপরি রাজা ভয়াতুরগণ, মুদি নয়ন, 

সাহসী খামটে দাতি। 

ঠা রা সারাহ রাস নির্ভয়ে দেখিছে, গোপেনা ভাবিছে ধনিক, বণিক প্রতৃতি বিবিধশ্রেণীর লোকে কি তো ্তী র 
মতা উজ্জ্বল করিয়াছেন, দেবিয্! কোন দর্শক ৪5108 
উারেকছিলের। ধর্শবান করী, প্রতিদবন্থ করি, 

সরদরদা-_-কাওয়।লী বুঝে নিল হুনিশ্চয় । , 

কিবা শোভা মনোহর, দেখি ক্জাখি যুড়াইল। ৯০৯০৯ 
কিনা [০১৪ মোহিলা রা টের ৫ 

পরিচয়,তার এভাবর্; * « করীরে নির্থীত করি। 

সভ্যতার ক্ষমতা যজ। | ই টি 
সভা শোস্ধার প্রকাশিল। ০ 

নানা আদর্শ দর্শনে, রাম ও কৃষ্ণ গ্প্গণসহিত মন্ভীমিতে প্রবণ 
উন্নতি হন গ্রীতিক্ষণে « করিলে দর্শকগর্থোর মধ্যে অনেকে' বলাবলী 
সে তরস্থা মনে মনে, * «করিতে লাশিল। ৮. ৬২ 

ফ্রেমে সবাড়িতে ট্গিল ॥ ৪৪৯ বিঙাস--আড়া 
ক পপি” + এ €& ধেখ বীরসাজে 

ভাষ্ছারে রাম,ও কী উপস্থিত হইলে ছ্বার-ধ  ব্রজরা-রূপ ছিতীয় উপেশ্র যেন,» 
আ হস্তিপ গ্বার ছাড়িয়া দিলনা এবং তাহা: ধরধীর মাঝে 



* গীত ভাগবস্ত.। ১৩৫ 

সহজেই সুন্দর কায; জয়শ্রী মিলেছে তায়, কংস ব্যাকুল 'দে্দি মৃত্যু এল ব'লে। 
কৈশোরে প্রভাৰ বাড়ে, যেন মৃগরাজে। যোগীজনে দেখে হৃদয়ের ধন, 
অঙৎখ্য তারাক্চ মাঝে, এক চত্র যেন সাজে পরমদেব মুত দেখে বৃদ্টিগণ, 
তেমনি সাজিল মাধব, মাধব-সমার্ে ॥ ৪৫১ | দেখে রষণকার, কিল্ভৃততুকমাকার, অজ্ঞগণে; 

৮ সেরূপ দেখে হুধী হলো গাপাল সকলে ॥ 
খাস্বাজ---একতালা গজ *. শশা ৪৫৩ 

দেখহে কেমন, ্রিযদরশন, কীর্তনীয় সিম্ধুড়া--দোঠুকি 
বীর ভুবনমাকে। সমাজের মাঝে, প্রথম উদদিত, 

, *কাষ কি সজ্জা, বীত্প্রতায়, প্রথম পুরুমন্্সন। 
, লাজা'তে হন! সাজে ॥ দেখিবানস্আাশে, বহন্োক ভ্যাসি, 

বীরত্ব-দিহীন পুতুল যেমন, সমাজে হয় উদয় ॥ 
থাকুক রূপ গুণ, শোভেনা তেমন, স্তবকে ত্বকে, লোক দীড়াইয়া, 
চমকে নয়ন, রুরি দ্রশন, থৈ খৈকরে সড়া। 

বার ক্ষীণ-সমাজে । মাঝে রাম শ্তাম, গজন্বধীরী? 
নতৃব। বাছিয়। ধনা ঝরে লয়, বড়ই হইল শোভা! 1 
ধন» মান, যশ,ঞ্ভাবে সদাশ্রস্ঃ , সকলের আখি, সের়পে পশিল, 
দিতে বরাভয়,স্টক্য যেই হয়, দেখিতে লাগিল বেস। 
টার! টী যেন আখি ভরি ,রূপ লি লোকে, 

ৃ * পুরিছে হুদয়দেশ | 
রকি ভেদে তাৎকালীন বিরূপ মানস মাথিতে, চাখিতে রসনা 

ৃষ্ট। , * নাসিক লইতে ভ্রাপ। 
ললিত রিতাস-_একতালা , $ ব্যাকুল হুইল, দর্শকসকলে, 
১০০৭৭ কী শণহীন-বাহজ্ঞান ॥ 
জনা ভামে কায, জলে. » আগে শুনেছে ২প ধত সব, 
.করিম্বকগী! রি সালে ূ স্মরি পরপর বে | 
রুবি ধদ্খি হেলহয মস্ত , কছিতেলাগিল, নিশ্চন এরাই, 

যে তঞজে দেখেছে দিয়েছে পুলি, .বি্যবতান হতে ৪. 
" দেখিঞএমপি কতই ভাবে ভক্তমণ্ডলে ॥ বলে পুগ্যবান, 

নারীগণে ভাবেন্সাইল.কন্দর্প। ০ : খন বাহার হরি. . 
মন্লগুগে দাবেিমান দর্প, , ্ ধর সে যগোদা, বাটন, 

রাত ভূপাল্, ভাবে এল কাল, হাক্সরে;  কা্নেছেন মুর অয়ি। 5৫৪ 



৩৬ 

সগুচত্বারংশ অধ্যায় । 
চাঁনুর ও মুদ্তিক সই কৃষ্ণ ও রামের 

যুদ্ধ। 

কীর্তনীয় রামকিপ্রি__কাওয়ালী 
চানুর মুষ্টিক দোহে, উত্তেজিত হককে মোহে, 

রাম কৃষ্ণ সহ করে রণ। 
অসুর শৃর উভয়, ভাচ্গুত্ন বালক দ্বয়, 

রণ দেখি ভীত ভীরুগণ ॥ 

একি একি অবিচার, 'স্টোজরাজা ছুরাচার, 

দিতার্ত নিষ্ঠুর এনিশ্ট । 
এই লি পরিতাপে, নারীগশে ভয়ে কাপে, 

রাম কৃষ্ণ ভাঙিলা গে ভয় ॥ 

বীরত্বের পুরিচয্ষে, বুঝায় অস্থরদ্বয়ে, 
খসধরম-বল ধল নয়। 

কার্পাসের রাশি যেন, নাশে অগ্িকণাহেন, 
অধরমে ধন করে ক্ষয় ॥ 

দর্শকে আনন দিতে, আর সথবোধে বুঝাতে, 
সুঝিলা প্লইর়া। সে অসার | 

নিঃসত্ব হেন হুর, সত্বেরো চাহি বিক্রম, 
দেখহ সকল মর তু ॥ « 

চানুর সুষ্টিকে নাশি, ক্রমে নাশ হটুসি হাসি, 

কৃট পল োশল দানষ। 
ভয়েতে অনুর যত, পলাইল ইতম্তঃ 

লোকে করে রে জয় দু রব॥ 

তখনও কাজিন? ঝিম ও কৃষ 

বয়জদিগকে সঙ্গে ইয়া গেই টস, বৃত্য 
করিতে লাদেন গোপিপুগ মাচিতে 
নাচিতে গীত গউুতে লেপ ।' $ 

যুখারাগ 
দয় জয় দ্ঠাবারি, বংলীধাী/ফনযারী। 

ব্রজবিহাগী ইরি মুরারি। ,, 

৪৫৫ 

গীতি ভাগবত | 

রাখালরাজী। বীরকেশি, 
ছুরত্ত দমনকারী, ভয়হায়ী ) 

ধনী ফ্রী নিপদধারী ॥ 
৪৫৬ 

রামকৃষ্ণের নৃত্যগীতে «কস কুপিত হইয়া 
বাদ্যনিবারণ করিস কহিলেন । 

কীর্তনীয় সিশ্কুড়া-_কাওয়ালী 

দূর করিয়া দেরে, তুরা্ার াখালেরে” 

হরি লণড গোপদের ধন। 
ছুর্মতি নন্দেরে ধরি, রাখছ বন্ধণ'কুরি। 

বনছুদেবে কর নিপাতন' ॥ 

পরপক্ষপণতী হয়, পিত1 শক্র সুনিশ্চয়, 
সানুচত সংহার 'ভাহায়। 

কংসেব এসব আজ্ঞা, যেন হত্বুদ্ধি সর্জা, 
ুমূর্ধ,র প্রলাশের প্রায় ॥ ৪৫৭ 

সত 

গহন হউন 

ংস'বধ। , 
কীর্ডনীয় রামকিরি--কাওয়ালী 

, গুনিয়! কৃষ্ঠফর বাক্য; ক্রুদ্ধ হ'য়ে নলিনাক্ষ, 
উচ্চমঞ্চে উঠিলা সত্বর । 

আততায়ী উপস্থিত, পেখি কংস বীরোচ্িত, 

' উদ্যম করিল নীপ্রতর ॥ রঃ 
করি অসি নিষ্ষোশিত,ছ'য়ে 'জান্বাশে উদিত 

« গ্ঠেন হেনওুমিতে লাগিজ্কা। .* 

কৃষতো কপোড ৪ দে্টেনে কথ্িবে ভয়, 
«. * লাফ ইয়া ভুফিওা ধরি ॥ 
গরুড় উরগে ধর, গাখমে আছাড় মারে, 

তেষতি, ফেশন কৎমীমদো | 

উচ্চ হাতে 'ছাজিয়া,ধরনী তলে 'ফেলিয়া, 
" ৫ শাফিয়া পড়িতা ভার উঠারে ॥ 

ঙ বিশ্বস্তরের ভার, সহ করে সাধ্য কার, 



* গীত ভাগস্ত । 

পিষ্ট হ'য়ে কংস ত্যজে প্রাপ। 
হুরি যেন করী মারি, টানিয়! লয় ঠেছারি, 

,,. কেশবঞ& শবে দ্ষিলা টান ॥ 
শ'ড়ে গেল হাহাকার, শুধিতে 'জ্যেক্ের ধার, 

কৎসের কনিষ্ঠ অষ্ট তাই। 

করে কৃষ্ণ আঁক্রমণ, সেসব পশু. যেষন, 
বধে সিংহ একাই বলাই ॥ ৪৫৮ 

কংসাদি বধের হেতু সম্বন্ধে 
ক্ষাক্পীনার মীমাংসা | 

খাস্বাজ--কাওয়ালী 
মোহ বড় ছুরাচার, অতি দুরস্ত দিবার 
তারই অত্যাচ্রে ব্যাকুল সংসার. 

জনমিলে মরণ আছে অবধারিত, 

কখন মরিব নাহি, সময় হুনিশ্চিত, 

এইভাবি সৎপথে, সতর্ক খাকা'উচিত 

মোহ মোহিতে করায়, আচার । 

বিধি-লিপি খণ্ডিব, আপন ঝ্বাচাইব, 

অন্ত জীবন হন্বি, জীবিত বাড়ি, 

নাহি ভর আধরমে, আল্লায় হইব, * 
'মরিতে মরিল কংস ম্যেইের কি আর ॥  * 

আকাতযাচারী মো, করিবারে শাসন, 

আপনি চীখর,জরিলেন অব্তারণ, 
** কংসনিশ্থদন, নহে অনুহদন, 

মোহ হজে ফৎসেরে, উদ্ধার ) 

বুঝা ইলা স্বেতে; কর অবধারণ, , 
মোহ- যুক্তি, নাহি, বিন? হরি-শরণ, 
মোহ করে,ঈরমার্ধে বিঘাতল, 

হরিখীদশ্রয় নিলে, ভর নাছি তার ॥.. 

॥ 

ঙ 

৪৫৯ “1৬ 

পু ১৩৭ 

ংসের গতি সন্ধে কল্পনার 
্. অনুমান 1 | 

খাঙ্াজ--মধ্যমান 
সবাই শুনেছ সারপ্য পায় কেমনে। 

তৈলপায়ীট যেমন হয় তাই,*তাই ভাবি মনে॥ 

এগতিস্সসত্য নয়, কংস কৃষে করি ভয়, 

দেখিত সে কৃষ্ণময়, স্বপনে কি জাগর থে। 
কৃষ্ণ সঙ্গে করি রণ, কৃষ্ধে। পিল 'জীবন, 

কৃষণ- সারূপ্যে মিলন, হলো অগত্যা শরণে ॥ 

মদেরপ্িধিকার আছে, 
যাইতে ঈশ্বরের কাছে, 

মিত্রতাঃশব্রেতা মিছে, 
: ক্রুরতা নাই হরির মনে 

জোর ক'রে, ভত্তি ক'রে 

ধায়েপড়ে, ছ্েষ কয়ে, , 

মন ফেলিলে ঈশ্বরে, 
তিনি তায় রাখেন ঘতনে ॥ 

অত বকজগতে 

কম্মী ও কর্মফল সশ্বন্ধে কল্পনার 
গন্তব্য |. 

পরজ কালাংড়া”-একতাল। 

চমৎকার সব, জগৎ-ব্যাভার, 
কংসের মরণে, দেখ কি ব্যাপাঁর। 
কারো পৌিমাস, কারো অর্বনাশ, 
একই কাছে হলো হর্ব হাহাকার ॥ 

দেবর হর্ধে, পুপপ বরষিল, 
গুলুৃতি নাজ্জায়ে, লাচিয়ান্উঠিল, 
কৎসের, পতিতা কাদিতে লাগিল, 

| বিজ্ঞ'অন্ত, তে, বুঝে উঠ1 ভ্যর ! 
সাংযারিক' জীবন, ুর্থ-হুংক্ঈ-ভোগী, 
কনা ফল; কপি নিয়োগী, 

৪৬৩ 



১৩৮ ৫ গীত ভাগবত'। 

কংস কেবল মাত্র, নিসিত্তেব ভাগী, নাথে ঝাচাঃয়ে দে, মোদের পরাণ নে, 
অতঠাচারে দোষ, সুধু কি তাহার? | ও কাল! পায়ে পড়ি দয়া কর বিধবায়। 
ঝড়ে কভু দেশ, করে"ছারখার, প'ড়ে অর্ধঅজা, ক'রে অজ ভূ, 
কিন্ত সে পবন জীবন সবাকার, ব্িস্নে,মেনা সঙ্গে ক'রে আম্াসবার ॥ ৪৬৩ 

ভাব কার দোষ)ণে, কি হয় কলার, টি 

অনষ্টেই নি, সই সবাকীড়। ৪৪৯, শব আলিঙ্গন করিয়! 
কীর্তনীয় হুহয়ী-দোঠুকি 

ংসার্দির বনিভাগণের দ্বামিদ্দিগের মবণে 

শোক করিতে করিতে যুন্ধস্থলে আগমন । 
কীর্তনীম্ব যখারাগ--্দোঠুকি 
অকস্মাৎ হায় একি হইল! 

সব যে ফুরা?য়ে গেল ( শ্বেপনের মত) 

আহা তেমন আলো, নিবে সঁধার হলো ॥ 

ট্যন ছুপুর বেলায় সন্ধ্যে ছুটে এলো!!! 
অকাবণ শক্রে, শমন বাদ "সাধিল। 

এ অবিধির বিদ্বি, বিধি কি দিল ? 

মবণ এমন ক'রে কেম কীদাইল, 
এ উত্সব কালে প্রাণ হরিল 1 ৪৬২ 

ধুলায় ধূসরিত শবসকল দেখিয়! 
বীর্ভনীয ঘখারাগ--দোঠুকি 

, আহা সোণার অন্গ ধৃজ্বায় লুটায়। ৭ 
এও দেখতে হলো, মেখে বুক ফেটে যায় ॥ থ. 

এমন অত্বুশ বিভব, প'প্চেলহিল সব, 

যাঁর তেমল মান মহিষ্া, সেঞঞ দশায় ! 
যার অনুগ্রহ চাইতো ছু কু গ্রহ, « 
স্ট গ্রহেও নিগ্েইক করে ইছীয় 1 
ফে জীবনের ওরে, বৌকে কিনা করে, ঃ 
ছি সেবা কি ( ফেটপ পলাত়্। 

য়ে থা, সেওকালের অধীন, | 
এত অর্থীলত। বেখায, আসতে নাই সেখাম়। 1০ 

নাথ অসমগ্বে কোথাখু গেলে ধূ্ 

আমা সবাকদ্রর, অনাথিনী ক'রে; 

দুঃখের সাগরে ফেলে” ' 
শিশু পুক্রগণ, হলে। অশরণ, 

" শত্রু লবে রাজ্যধন। 

তোমার বিহনে, ভবনে গহনে, 
সমান হলে। এখন ॥৭ 

এত মহোৎসব, ফুরাইল সব, 
* হাহাকার অবশেষ | 

আমাদের মত, শোকে ছুঃখে হত, 

হইল নগরী দেশ ॥ 

বিনা অপরাধে, দিয়্াছ অবাধে, . 
"আনেকেরে দুঃখ তাপ । 

সেই সে কার্রং হইল এমন, 
* ফলিল তাদেদ্ধশাপ। 
প্রাণী হি ংসা করি অর্শ আচরি, 

মঙ্গল হদ্নবাকার। « 

আপন , আপন বুদ্ধিতে, 
, করিলে যথে্ছাচার, ॥. ৭ 
টি স্থিততি লগ্ন, ধার হ'তে হয, 

অবজ্ঞা করিলে কারে ' 

কড়ু ভাবিলেনা, কেব। তাঁর বিনা, 
আছযে ধঞ্ধে তোষ্কানে 

খ্ 



ন্নীত ভাগবত্। । 

শক রাজপত্বীদিগগঁকে আশ্বাদ দান পুর্ব্বক 
তাহাদের দ্বার! মৃতদ্দিগের সংকার করাইয়া 
রামের সহিত বহু্ৈব ও দেবকী সমীপে 

খ্বমন করিলৈন। 

অইচত্বারিংশ অধ্যায়। 
' কাম ও কৃষ্ণ বতুদেব ও দেবরুীীর বন্ধন মোচন 

১৩৭ 

কাছে হ'তে গেল। চলি । 

যদি নিকটে খাকিত, গেছে উপজিলে, 
থাকিত ভরুতি ভুলি ॥ 

পরে গুণগান শুনি) ভকতি বেড়েছে, 
পুত্র-ন্নেহ ভুলা'য়েছে। 

আর"পারে কি দেবকী, বন্ুদেব দৌোঁছে 
ন্সেহ দিতে পেয়ে কাছে? ৪৬৫ 

সেজে 

করিপেন এবৎ 'মাতৃপিতৃচরণে মন্তক স্পর্শ | ঘ্বন্রদেব ও দেবকীর চিভোঘর্তন | 
পূর্বক প্রণাম করিলেন কিন্ত বন্দেব ও কীর্তনীম্চৌড়ী-_কাওয়াল্ট 
দেবকী আশীর্বাদ করিতে পারিলেনন বদ্ধা- কৃষ্ণ ভাবিলেন মনে, সহসা এ হুইজনে, * * 
গলি হইয়া রহিলেন। এই সম্বন্ধে কল্পনার 

অভিপ্রায় । 

কীর্ভুনীয় ধানশ্রী--রূপক 

ধারে পরমপুকুষ,'জানিতে পারিয়া, 
' শরণ লাফ়েছি পায় । * 

তারে ভকতি কন্লিয়া, তূপতি পাইতে, 
মস যে আপনি ধায় ॥ 

ধার চরণ-তুলসী, মাথায় রাপিয়া, 

পবিত্র হইতে চাই। , 
তিনি প্রণ।ম করিংখা, দেখি চমকিয়া, | 

কু্িত হয় সবাই ॥ , 
এই কষ বলখটুম, বঝটতে। তনয়, 

কিন্ত বি -অব্তার। 
বিছু লীলা করিবারে,তা মাতা বলে, 

আমরা 'কি যোগ্য তার ?০ 

বা আদর করিয়া, ক্কাব! বলে ডকৈ, 

মুপিত্ে মান্ট করে। 
তাতে স্[রধা করিতে,পারে কি সুবোধ 

অপরাধ ডরেডরে ॥ 
বৃষ জনমূ লা, পরিচয় দিয়া, 

১1 

১, 

হইবেন] স্নেহের সঞ্চার । 

ক'রেছেন সুনিশ্চয়, ঈশ্বর আমর! দয়, 
পেয়েছেন ভক্তি অধিকার ॥ 

ভক্তি বলবতী, হ'লে, ঈশ্বর তনয় ব!লে! 

সেহ-সথ স্বাদ অসস্তব। 

সুলত সমুপন্থিত, যদি হয় বক্িত, 
.পাইবেনা এ যে সুছুলভি ॥ 

কেনব! বঞ্চিত হবে, ভক্তির সময় পাবে, 

এই ভাবি মায় বিস্তারিয়] । 

কহিলেন মাত, পিত, পুক্র চরণ-পতিত, 
॥ . আশীর্বাদ কর সস্তোৌবিয়া ॥ 

আমাদের দুরদৃষ্ট, কতই পাইলে কষ্ট, 
পাওনাই ললার্লনের সুখ! 

থাকি মাতৃ-পি্- কালি মুখ বাঁলক-কালে 
পাই'নীই রহিল এ দুখ ॥ 

এ দেহ ধাদের হ'ড়ে, তারের খণশেধিতে, 

কখন কি পুরে কোনজন % * 
সামর্থ্য আঁছন্সে যা, সেযৃদি পিভামাত, 

দেবা নাহি করে সে ছ্দ ॥ 
সয়য অনথগেল, কর্ন যে বার্ছ সািল, 



১৪০ গীত ভাগবত। , 
টি 

ম৷ বাপের সেবা না হুইল ! আপনার চেয়ে, অধিক করিয়ে, 

ক্ষম সেই অপরাধ, পুষ্া”তে মনের সাধ, করেছ প্রতিপালন । 

এত দিনে বিধিংদিন্ দিল ॥ ৪৬৬ তলের ঘেহ, পরাপের গ্রেহ, 

ৃ -৮ ... ভাবিয়াছ অহুক্ষণ ॥ ্ 

কীর্তনীয় পটসজরী__কাওযালী করেছ যতন, তাইসে এখন, 

দেবকী বহুদেবে, মোহ মোহিলু এনবব, এতবড় হইয়াছি। « 
স্ষেহে করিল পুলকিত । * সহি কত ভুখ, করা'য়েছ সুখ, 

আলিঙ্গন করি &োহে,ভিজায় আনন্দ নোহে সকলই দেখিয়াছি ॥ র 

হইল বচন-রহিত ॥ পোষণ রক্ষণে, অসমর্থ-জনে, 
পরশিয়া পু; যে সুখ প্রাপ্ত হয়, ত্যজিলে স্বিশ্ত তনয় । 

টস হুর এইতো নূতন । সে শিশুরে যারা, রক্ষা করৈ'তারা, 

এ স্কখের কি মাধুরী, যে স্বাঞে সেও ভারি, তার পিতা মাতা হয্ব। 

আম্বাদ করেস্তাতুলজ্স ॥ « “তোমাদের খপ, বাঁচি বহু দিন, 

ভক্তি-সবদৈর পরে, স্গেহের স্বাদ করে, শুধিলে শোধা নাধাবে । 
হুপ্প্রাপ্য প্রাপ্তি কি এমন £ মোদের জীবিত, তোমান্দের হিত, 

অমৃতের ঠলোভে থাকি, পাইলে খাইলে কি করিতেই রত রবে ॥ | 
বুঝাযায় স্বাদ কেমন ? যাঁও ব্রজপুরে, ক্ছি দিন পরে, 

সুধুই নবনী স্বাদি, সষধু করয় যি, «দেখিতে যাব আবার। « 

সভক্তি প্রীতি কি তেমন ? যাইয়া সেখানে, ব'লে! জনে জনে, 
এ সুখে তুলনা 'নাই, রঘৃজ ভাবে সঁদাই, * আমাদের ষমাচার & ৪৬৮ 

অতুল এ তুথ স্বগন ॥ ৪৬৭ * |, | 

2 ২ » ই সময়ে নলের মুন কেমন হইল তাহ? 
অনস্তর রাম ও কৃষ্ণ মাতান্তহ উগ্রসেনকে, তাবিষ্ব$ কল্পনার আম্ষেঞ। , 
যহ্দিগের রাজসিংহাসনে অভিষিজ্ঞ করিয়া সিশ্কু-_-একতাল।, 
ব্রজব্জসিগণুকে বিদায় দিকে সময়ে উভয়ে আজি কুয়াইল নদ? 

প্রত্যেককে জভ্তাধিণ করিয়া ভ্রজরাজ নব্দকে আহা মদ েন খের স্বপন 
আলিজন পূর্বক কহিলেন । * দেখিতে দেখিতে, ঘুষ ভি হলো ধনদ | 

কীর্তনীর হুংখী ব্রাড়ী--খুকঙালা কষ তার ছেলে+নয়, কষাকপূত্র পিক প্রায় 
পিতা 'তোমারজ্হাদ় সেহম্য়। & | পাখা হ'লে! উড়ে গেল কাঁরে ঝায়া-বন্ধ । 

আতা বস্টোমাী রি সুতিষতী,' | জীবাস্মার নাহি মায়া," 
: ক্াহাছে, নাহি সংশয় ॥ 1071 ফেলোযাকট পুরাণ ক$য়। 



' শত ভাগবত | ১৪১ 

তেমনি ছাঁড়িল বেন ব্রজ স্কৃষ্চন্ত্র ॥ 
যেন ছেলেধর। ছলে, 

কেড়ে নিক কোলের ছেলে, 
হায়রে নদ যশোম্তীর কপাল দ্ধি মন্দ। 

্ যেন মেলায় গোলে মালে, 
ছেলেটা হারা"য়ে ফেলে, 

হাঁপুসনয়নে কাদি ফিরে যায় নদ ॥ ৪৬৯ 

সহচর রাখালন্বণ যখন শুনিলেন রাম ও কৃষ, নু 
আর ত্রজে যাইবেননা$ তখন তাহারা রাম ও 
কৃষ্ণের মুখপানে চাহিয়া কাদিতে কাদিতে 
বলিতে লাগিলেন । , 

কীর্তনীয় ছুঃখীবরাড়ী-_একতালা 
কানাই বলাই ! তোর! নাকি ভাই, 

বৃন্দাবনে আর যাবিনা ? 

' তোদেরে ছাতা, কেমন করিয়া, 

ফিরিয়া যাইব? যাবনা ॥ 
ও সুখ ন1 দেখি, বাচিতে পারিকি, 

আড়ালে কাদয়ে পরাণ 

যাবেনাকো শুনি, এখনি পরীণি, 
করিতে চাহিছে পয্মীন॥?  * 

এই জানি মোরা, আমাদের ত্র, 
২ তোরাই,সব সব সবার । * 
থাকিলে এখীনে, চলিবে কেমনে, 

ত্র থে হইবে গ্রাধার ? 
শহ কয় দিনে, উর্দনধ বিপিনে, 

্বিকইে কিবা জানি ।*, 
দেখা না ॥ কদিন কাকা, 

: মরেছে কত পরার্দী ॥ ৪৭৯ 

বীর্তনীয় মন্লার--দোঠুকি 
কৃ ! ৫্তারে গামর! ভাবি কেমন। 
তুমি তা জাননা, কেমনে জানিবে, 
কে জানে পরের মন? 

তোর মুখখানী ক্লেখিতে দেখিতে, 
রি খাইতে ভুলিয়/'বাহী। 

*তোর মুখ-বাস, ঘ্রাণ পাইলে, 
স্বরগের সুখ পাই ॥ 

তোর নাম ক'রে, ক্ষুধা উড়ে যায়, 
তোরে ছলে তাপ যায়, ॥ 

তোর হ্বিনা আর, কিছুই চাহিনা,, 
ভালই লাগেনা কায় | 

, তোরে জাদেখার, হুখ ছাড়া কছু, 
ছুখ পাই নাই আর।, * . 

তবে পাই ছুখ, নুখ পেয়ে তোরে, 
নাঁহি দিলে ভাগ তার ॥৯ 

খেতে খেতে যেটা: মিঠা লাগে তোরে, 
নাদিয়ে খাইতে নারি । 

শুইয়। স্বপনে, তোরে নাদেখিলে, 

” ুম ভেঙ্গে কেদে মরি ॥ 

তোরে ছেড়ে যদি, মরিতে হয়তো, 

মরিতেও পারিবনা । 

* তুমি রবে হেখা, মোরা যাব ব্রজে, 
এ কথা আর বলোনা ॥ ৪৭১ 

রীকৃষ্ণ রাখালগুণকে সাব্বনা করিয়া রলিলেন 

তোমরা ছ্তিত হইএনা আমি 'আবার বৃষদা- 
বনে যাইব । গোপণ শূন্য হৃদয়েবৃন্দাবন 

গমন করিলেন । 
২ জল স্ব রি 



১৪২ গীত, ভাগবত ।' 

. পরকালের ভার তোষীরই উপর, 
রা ৪883888৭ ঠাক রর তখন পর পর ভাব চলিবেন! ॥ ৪৭৩ 

বন্ুদেবের ওরস পুত্র,নঙ্দ ও ঘশোদার পালিত মিটি 

পুত্র, এই সংবাদ পাইয়া যশোদার খেদ। আত্মীয়গণ-কর্তৃক যশোদাকে 
খট ভৈরুর্ব_একতালা প্রবোধ প্রদান ।, 

কৃষ্ণ! এই ছিল যদি ম্সে। » কালাংড়া--তেতালা! ' 
তবে কেন এত মায়া বাড়াইলে, যশোদে ! কেদেনা আর প্রবোধ দাও মনে। 

হাপুতীরঃপরাণ বাচিবে কেমনে € শুভাঢৃষ্ট ক তোমার, মথ্চুরায় রাজা এক্চণে॥ 

' একে বদ্ধ আছি মায়ার সংসারে, ঃ ইচ্ছাময় তার ইচ্ছা হলে, ', 
*হাপমুড়ী খুঁই ফলে পড়ে কাকে; যেতে পারেন' গোলোক জলে 
, তারপর তোমার মায়ায় একেবারে, চিরছুঃখে সকলকে ফেলে; 

গাগল ক'রে তুললে উপায় কি এক্ষণে? | এই ভূল নিকটে আছেন আসতে পারেন 
লীলা খেলা করতে এসেছ এই শুনি, * বৃন্দাবনে,। 
ছেলেমী হ্যরি€বে তাকি আমি জানি, আমরাই তার মায়ায় বন্ধ, 

ছেলে হ'য়ে মা বলিয়ে নীলমণি, , তিনি নন মায়াৰ বাধ্য, | 

যত সুখ তত দুখ দিলে জীবনে ? (কল ভক্তি শ্রীতির বাধ্য; ' 
শুনি তোমার কাছে নাহি দুঃখের লেশ, আসিতেই হইবে তারে তোমার প্রীতির 
অশেষ হুখদাতা তা বুঝেছি বেশ, আকর্ণণে।  * ৪৭৪ 
এই যে ছুঃখ দিলে এ কি অবশেষ, , ৪৪. জা? 

রেখেছিলে বাছা আমারই কারণে ? , | কৃষ্ণের অন্বৃগমন সংবাদ পাইবার পুর্বে গো 
৪৭২ | পীগণ অথবা কেবল রধিকার অবস্থা । 

খট তৈ্ব-_একতালা . , ৭ ** , সখী স্মবোধনে । 
“কৃষ্ণ ! পরের ছেলে তাই রইলেনা। ]+ সি াস্বাজ_টধ্যমান 
কিন্ত আমার কাছেপ্নুহ্ষ হয়েছ, বকুল করিছে অন্তরে দা়ণ ভাব্রা। 
এর আগৈ-তুমি যায ছিলেন ॥ সন্দেহ কেবলই মনত করিতেছে দ্রবণ! ॥ 
আগে জানতাম যদি এমন*হবে তুমি, রিচ্ছেতের বিভীখিকায়, ছািতেছে, চেতন 

তোমার মানুষ হতে নিষেধিতাম আমি, হায় কি হযে! ভেবে প্রাণের, ' 
আত্ম-পরবোধ মাহযুঅহ্গাী, কতই হচ্ছে যাতনা ॥* ২. 
মানুষ নাহ'লেতে/ পর ভাবিতেষা 1* [কে যেন বলিছে কাগে আর কৃষে পাবেন্ঠ 
তুমিই খমি মনি ভাবলে পর পর, * ওক কারো কেনা নর, লক্্মীরও 
তধে ক্ষি জষাদের হবৈ এর পর) বশ্থাকেন। ॥ ৭৫ 
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খা্বাজ__মধ্যমান 
বুঝি ভাঙ্গো লেখা এ মরমের ব্যথা । 

তুবা কেনবা হবে, কৃষ্ণ সঙ্গে স্বতন্তরতা ॥ 

পৰ্চশত্তম অধ্যায় । 
কৃষ্ণবিরহিণী রাধিকা-_মুচ্ছণভঙ্গে 

কষ আর ফিরে আসবেনা) , বিঝিট-সধ্যমান 
একাকী রাধা বাচবেমা) ফিরে কেন এলিরে আবার, 
আশ্রয় বিন! বাচেনা, ঃ »আরে চেতনা আমার । 

কবিতা বনিতা! লতা । ৪৭৬ | আমারে কাদালে হেরে;কি নুখ হবে তোমা, 

পিঙ্ক ধাম্বাজ--জৎ কষ সঙ্গ পেয়ে ছিলাম, 
প্রাণ জানে, সশ্বিরে এক্ষণে । তুই এলি আর হারাইলাম, 
যে অহথে আছি আমি কৃষ্ণ বিহনে ॥ নিভে গেল সে আৰ্ণার। 

সবে ধন সেই প্রাণ আদি সবার, চেতনারে কি করিলি, 
ক দিন হলো! দৈখা নাইকো তীর, দুঃখের উপর ছুঃখ দিলি, 
মেই দুঃখে উদাসী মন আমার, পেয়ে নিধি হারাইলি, * 

অন্দিবার বারি নয়নে । আর কি দেখা পাব তার € ৪৭৯ 
সুই ভক্গী সে রূপ সেই স্বভাব, 1. শশা ৩ 
হদে জাগে সাই সম ভাব, . সিচ্ছ_আড়া 
দর পরশেরই অভাব, আমরই কপালে বিধি,এত লেখাও লিখেছিল 
& হাবভিতন ৪৭৭ | গণি যুদ্ি নিরবধি, ফুরাবেন1 যা ফলিল ॥ 

রর ,যার ভাগ্য মন্দ হেন, দীর্ঘ আমু তার কেন, 
বে ॥ বিধির কিকরেছি যেন, মনের,্প্রতি। উচ্উলিরি ও 

সু কালাংড়াঁআড়খেমটা, 0৯ * নিত্য ৃতন দিনের মতন, 
গর! আমার এক্ল হ্ধে, ভেবেছি তখনি। * এখন ছুঃখ নিত্য নৃতন, 

স্প্লীণ চকে ভালবেসে যখনি ॥ ৬ হর যে টপঁয়েছি কখন, 
লাতু হলো! তার ভুষাবেষে, মু এস ইন ৪৮০ 
তেবে পাগনস্কুলি বেয়ে, 
বিচ্ছেদ পরদণ রবে কিসে, সহসাপ্উ্ঠিয়। বলিতে তে বলিতে চুলিলেন, সখী 

এই বুঝ্ধি সেও যায় 'এখনি।৪৭৮ | গণও সঙ্গেপ্ন্গে চক্ছিলেন। 
এমন সম্ত্ কষ্চের অনগমন সংবাদ শ্রবণ, » * ভীমপনভ্রী;-একটতাল।, 
করিয়া রাখিকা মুচ্ছিতা হইয়! পড়িলেন। এ রা ফলসীবনে স্িনাকফীধন 1 

কেন বিচ্ছেক্দঘাতনা, সহিব বলনা ? 
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এ যাতনা নছে [ধারণ 
ধারে খপনে দেখিব, অন্তুরে ভাবিব) 

পবনাকে দরশব | ' 

ডাকলে কথাও বেন কাছে আস্মিবন।, 

এও কি সহে ধন ? 

কেবল কৃষই কাছে নাই, গ্রোকু্ল:ফি লাই, 
যা ছিল আছে তেমন। 

তবু সব জন্ধকার, লাগিছে আমার, 

হুছ করিতেছে মন। ্ 

যার জন্ত নারী হ'য়ে লোক-লঞ্জাভয়ে, 

*« দিয়াছি গে বিজ ন। 
এখন তারে হার! হয়ে, শৃন্ত-হৃদয় লয়ে, 

বাচা কেবল বিড়ম্ব॥ ৪৮১ 

কালিন্দীংতীরে দাড়াইয়। বলিলেন। 

ললিত ভৈরব-_-জৎ 

ঘমুনে ! জানিনে কি তোম।র কেমন মন ? 

« কৃষ্ণ প্রিরজন ; 

বাজা'লে বাঁশী ত্রিভঙ্গ, নাচিতে ধরি তর, , 
দুরে গেলে ফিরে আমতে বহি! উজন॥ 

খেলিতাম তোমার জলে, 4 

গীড় ভাগবত । 

ল'য়ে ষাগুনা ভাসাইন্ে, তখনকার সউন ; 
নাপাই কালায় কালোজলেও জুড়াবে জীবন।॥ 

ৃ টি রর ৪৮২. 

মুননায় ঝ্ণাপ দিতে উদ্যত হইলে সঙ্গিনী- 
গণ নিবারণ করিল এবং ফিরিয়া গৃহাতি 
মুখে আনিল। 'আমিতে আসিতে ধলিতে 
লাগিলেন । 

ৰীর্তরনীয় মীলব--একুতালা 
স্টাম গেলেন মথুরায়আসিবেন আশায়, ' 

ধৈরজ ধরিয়! রই | 5 * 

সে আশ! রইলন।, ক্টাম তো! এলোনা, 
কেন স্তটামএলোন1সই?(তোর| জানিস কিগো) 
যে ছুখ শ্টাম না আসায়, ততোধিক হায়, 

কেন এলেনন। চিস্তায় । 

এর হেতু বুঝ নাই, ছেড়েছে কানাই, 

অযোগ্য*ঞ্জেনে আমায়? তোর প্রেমের) 

হয়তে। তারই সোহার্গে, মাতি তারুই আগে 
গরব করেছি ঢের | 

সেই গরব খরব, করিহয় মাধব, ী 
ফিরিয়ে অঞ্ইসিবে ফের ॥ (এমন হতেও "পারে 

কিন্বা পেয়ে একই স্বার্ম, মিটেনাকো সাধ; 
+ * তাই শাম সাধ করি । 

ঠেলে দিতে কৃষ্ণের কোলে, ঢেউ তুলে তখন “এখন আছেন মহুপুষ্জে, ারনদাতো দূরে, 
55/555894, 

* গুলিন্তে কুফল, 
তোমার জলে চিত্র ভোলা, আছে অগণন ) 
ব্রদলীলার ঢষ চিত্র, করনা গ্রহণ ॥ * 

৫ আমার চিত টেঁচে লে 

গাম গেছেন অনৃষ্ঠ হয়ে, লাই অবলম্বন $ 

লীলা সাঁগ হলো জব, দি দিযগান। 

বাচছতে! নখ,রা দিকে 

“হায় মরি বুক (ফেটে, ফেলিল 

বুলাবন পরিহরি ॥ (বেতে দেখি নই) 
এনব আশার সারা, জাধারে জযোগ্লা, 
এ. & নিরাশ] নিআরপ্তায় ৭. 
বলে খনফুলে আর, কাব কি রাজার /* 
স্টামরাজা মথুরায় ॥ শুনেছ কিস? 

০. ছে গিষ্চেকাডপোকা 1 
লোকে কবে লাতিগেল; পেট না গ্রিল 
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'শক্রমাঝে আমি একা ॥ দেরখে মরিয়ে) " কিছুতেই খোডেনা॥ 
এখন কৃফেন্ বিহনে, বাচিব কেমনে, প্রাণাস্ত হলেও এর নিবৃত্তি হবেনা; 

,.... অন্্বিলে খৈরী কবে ।  , লোক ম্মরিলে এ কথা মনে পাইবে বেদনা । 
"কেবল সরমে মরিল, করম ফলিল”  * জীগ্রাতে করিছে হন, 
কি রি বলগো সবে ॥ (এ চরম সময়ে) »ঘুমা'লে দেখাবে জপন, 

ক ৪৮৩ ্ 

গৃহে নিজনে সঙ্গিনীগণ রাধিকাকে সাত্বনা রী ০০০৮২ 
করিতে, চেষ্টা করিলেন কিন্তু ধাহার৷ সাল্তবনা ০ 
কারিম উাহারাও কুষ্ণবিরহে ব্যাকুলা তাহা তে গোপী কখন রুখপিত  ধৈর্্াবলম্বন 

দেরগু' অশ্রু সম্বরণ হয় ন&। রাধিকা তাহা- করেন, তিনি তখন রাধিকাঁকে প্রবোধ বাক্য 

দিগ্নকে বলিলৈন । বলিলে রাধিকা বলেন। 
সিন্ধু-_মধ্যমান সিন্ধুখাম্বাজ--মধ্যমান 

যে অন্থুখ সহ হবার, সহ হয় আর কি গ্রবোধ মানে মন, 
অন ধৈর্যও ধরে । তারকি দশা এখন | » 

এ যে ছুখ সহ হয় না, ধৈর্য ধরি ম্্রতেদি পলায়েছে জীবনের অধিক 
রী কেমন কারো | * প্রিয়জন ॥ ঁ 

এঅন্থখেরসিৃতি নাই, নর অবলম্ব ছিড়ে গেছে, 
কি,আশ্বাসে মনে বুঝাই, বল বুদ্ধি জ্ঞান ছেড়েছে, 
নিরালম্ব আকুল সদাই, * প্রাণাত্ত হয় হয় হয়েছে, 
ভাসতেছি অকুঁল সাগরেপ “মনে কি'আর আছে মন । 

এ সময় মরণই শরণ, ৯ এমন বিপদ ঘ'টেছে বার, 
কিন্বা এ জনমের মতন, : প্রন্োগ্নে তার কি উপকার, 

এল হই বহারাই চেতম, ২ * আকারে কি চলে সীতার, , 
০ নয অন্ধরে। ৰ্খা সে সব আকিঞ্চন ৪৮৬ 

॥ ৪৮৪ ্ 

ককবিষরক. নানা: কণা 'কৃহিয়া দখী- করনা বিচ্ছেদের প্রভাব | 
 রাখিকার চি পানর স্ট্রী বর্রিলে | টা ্া-আড়া 
তিনি বলেন 1০... ... ৰা. কি জলে 
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নিতেষায় যতনে, আন্ নিভেয়ায় জলে ॥ 

এ আগুন লিততে আদেন।, 

জালা'য়ে ভম্মগ করেনা, 

' ওমুরে প্রবল হয়, ধৈরঘ্য-সলিলে!, 

প্রকান্যে আগুন হ'লে, 

নিভাবার কৌঁশগ চলে, *. 
নিভাবার লোক দূরে 'আগ্ুল নির্জনে জলে ; 
দ্বিব। নিশি অবিরত; মাস বর্ষ যুগ গত, 

একি আগুন ক্রমাগত, সমান জলে !! ৪৭ 

তা শিশপস্পশাস্হাডা 

বিচ্ছেদের নিষ্ঠ,রতা। 
খাম্বাজ--মধ্যমান 

ভাল বাসার বাদী €স বিরহ» 
নিষ্টর নাই তার মতন । 

স্ৃক্ষাতে বা অসাক্ষাতে, কেড়ে লয় 
প্রাণের প্রিয়জন 

পুর্ণ হুদয় শৃন্য ক'রে, 

নয়ন থাকতে দৃশ্য হরে, 

অবলম্বন ছিন্ন করে, 
চেতনায় করে আঅচেতন। 

মনের স্র্বন্থ লুটে খায়, 
প্রণের খানিক খাবংলিযা লয়, 
আকাশ হ'তে ছুর়ে ফেলায়, 

সমান করেঞ্সীবন মরণ ॥ ৪৮৮ 

একপঞ্চাশতম অধ্যায় । 
সমছ্ঃিনী কোন বিদেশিনী রদ বিরহখি্গা 
রীধিকাকে দ্েখিশ্বা [কছিলেন। 

০ সিদ্ধ মধ্যমা 

এই ফি রাষিক সি! লতি কুলায়? 
ঠিক বেল লাবগ্যমরী, ছাছ। ধরধী পুটায়। 

€ 

গীত ভাগবত । 

কেন বা এলাম দেখিতে, 
ফেটে ধাক্স ধুক হুখ 'ভাবিতে, 
ধেন পারিনা সহিতে, 

' শশী খনিলে খরায় ॥ 

যুথ-ভুক্টা কূরঙ্গিলধ, , 
জলছাড়। মীন হয় এমন, 

তোলা। ফুল রাই একাকিনী, 
কদিনূ.বা বাঁচান যায় ॥ ৪৮৯ 

রাধিকার 'রূপ-প্রশংসা ! 
খাশ্বাজ--খেমটা। 

মরি'কি রূপ রাধিকার, যত দেখি আশ! 

মেটেনা" 7" 

হয়ে নারী দেখে নারণ, 

ছেড়ে যে ষ'ই মন সরেনা ॥ 
« ন্মলিন বেশ,্থলিভ কে্ধ, 

হাসিও নাই, কাদে সদাই, 

বিরহিণী, উদ্বাসিনী, 
কেড়ে লয় ষন তবু ছাড়েনা। 

রাধিকাত্ক সাস্তবনা ! 

॥ িনধ খস্থাজ--কাওয়ালী_. 
ভেবন! ভেবর্ী কেপ্দোনা, ছুরাশা এন, 

ও রাখে হ্রাশা এ নয় । 

প্রণয় সহ্থায়“কেন, মিলনে পংশম ? 

(. করোনা মিলানে সপ ॥ 

".. ছুরাশা ফিরান প্রাণে, 
শুনেছি তাও সবাই জানে, 

বাচায়েছে সঙ্ষ্যাানে, লানিত্ীর প্রণয়, 
এও খ্রেময়ীর প্রণয় । 
কৃত সুখ বিচ্ছেদ পরে, 

৪০৩ 



গীত ভাগবত । 

জামনা জামাবার তরে; 

বিধি এই ফৌশল করে, নছে' সে নির্দয়, 
দেখিবে নহে সে নির্ঘয় ॥ * ৪৯১ 

খান্বাজ--মধ্যমান 

বিরহ নয় ছুহখের তরে, 

প্রেমের সময় সব হখময়। 

, মরণেও সুখ আগর মালে, 

সহমরণ প্রেমীই তো চায় ॥ 
ূর্বৃরাগে প্রেঙ্গের উদয়, 

হুথের আরম্ভ সেই সময়, 
অনুরাগ হুখেরই নিলয়, 

মিলনে,্হখভোগ হয় । 
বিচ্ছেদাত্তে হ'লে মিলন, 

সে হুখের ফ নাহি তুলন, 
* ঝুধায় পেল্পেভোজন যেমুন,, 

অন্কুধায় সুধা তেমন নয় ॥ ৪৯২ 

রাধিক! বলিলেন ৭, 
খান্বাজ- মধ্যমান 

কষ্ধধন যে আবাদ ফিরে পাব, 

সেআশা বৃথা কেবল। 

লি মাতা কাখার৯অন্গরোধ ধখন 

্ বিফল হলো ॥ 

কাল বি ভাল হতো, 

“হচতামনা, সত, 

মনে সাহস বরধিত, ধৈর্য দিত প্রাণে বিল। * 

বড় ছিটতষিদী আঁশা? 

থ্বনও দিচ্ছেতরসা, 
কিন্ত নিদ্ণক্ধণ দিরাশা, 

১৪৭৮ 

বিদে!শনী বালিলেন। 

খাশ্বাজ-_মধ্যমান 
এ বিচ্ছে্দের কিধা প্রয়োজন, 

* কি কারণ, নহে সাধারণ ! 

“তুমি যে তারো প্রেয়সী, 

»৬? ভোমার প্রিয় তিনি যেমন ॥ 
পুরা'তে তোমার আকিঞ্চন, 
হলেন কৃষ্ঃ রাধাবমণ, 

তৃষাতুরে জল যেমন, 

অন্গ্ুল মনের সুতন 1, 
জল যর্খন তৃধিতে চাঁয়, 

তার পাওয়ার ভিন্ন উপায়, 

» অজলবজলে মিশে ষায়, 
তাহারে করা চাই তেমন ॥ 

যা পেয়েছে ভুলিবেনা, 
ভাবি ভুলিয়ে আপনা,” 

অবলম্ম আর পাবেনা, 

আমারই হইবে তখন । 

এই উদ্দেশেতে কৃষ্ণ, 
সহিছেন বিচ্ছেদের কষ্ট, 

সাধনায় লব্ধ অভীষ্ট, 

" হইবে দ্নাধে অফ্ুরন ॥ ৪৯৪ 

ন্ট মি 

* বিদেশিনীর এই কণা রাখিকার মনের ভাব 
পরিবর্ত হইল, তখন বলিলেন। , » 

*খ্বান্থাজ-২অধামান 
দিয়ে হরি, হরি আপন, বুঝলাম কেন 

॥ পলারুলে। 

ধসদেহে অনিত্যধামে? নিত্য লাভ ক্ষণিক 
“কেবল? প্র এ 

তারই বল এধন প্রবল॥ ৪৯৩ 1 ভক্কের বা পুরীইূতে, আবতর্ধি জবনীতে, 



১৪৮ শীত ভাগব্ত ; 

যশোছবমষান, বাখালরাজা, রাধারমণ হলো।। *. জানিন। তার বিধান ॥ | 

মীলার ধিলাস ভার, দ্েখেপ্যার অধিকার, | তোমার চরণে সঁপেছি, জাতি ফুল মা, 

একা কারে পরিমল, বিলটতে ফোটে কমল ॥ দেহ মন আর প্রাণ । 

(বাসনার বাধ্য হ'লে, £লাত বাড়ে কর্মফলে, এখন আমার কি আর, তুমিই আমার, 
ফলতোগ খে মাতি, আহক্কার হয় প্রদল। পরাণর্বধু পরাণ ॥ 

আষারে শিখাবার তরে,বরজলীল্] সান ক'রে; তুমিই পতি প্রিয়জন, স্গাতি দুর্ণতি, 

সঙ্কেতে সম্ভাস কর, বলে গেছেন ক'দ্নে ছল॥ সুখ ছুঃখ শীল মান। 
৪৯৫ | আমার সরম সন্্রম, ধরম করম, 

অনভ্তর শ্রীকৃক্ষে চিত্ত নিবিষ্ট ও নয়ন মুদ্রিতু, ও চরণে সমাধান ॥ 

করিয়া কহিতে লাগিলেন । তোমায় আত্ম সমপিনত্স, শরণ লইয়ে, 
কীর্ভনীকসিদ্ুড়া--একতাল। কলস্কিনী অভিধান । 

মাধব হে। এতে সতী অসতীর, ধন্মাধশ্ থাকে, 

আমায় কেন এমন ক'রে, ফেব্ডল গেলে যেন, ' তুমি জান ভগবান ॥ 

ছেহু ছেড়ে যায় প্রাণ ? আমার মরমের কথা, কর্মফলদ[ত।, 

জানি তৌগের লালসে, প্রাণ ক'রে থাকে, তুমি কর পরিমাণ । 

নঙ্মকলেবরে মান ॥  * যদ্দি অপরাধ পাও, ক্ষমা করি কর, 

তুমি তাই কি করিলে, একবার ভাবিলেনা, « এশছুঃখের অবসান ॥ ৪৯৬ 

ঘ্াধার প্রাণ নাহি আন ? টির ৰ 

তুমি জান কি সে কেমন, মরিতে হতো! কি, ূ 
হইলে দরদী প্রাণ? * 1, দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । 

তরু বেঁচে যে রয়েছি, যদি ফিরে এসো, * [০  সখীদের, যুক্কি। 

রেখেছি, ীড়াঘার '্ছান্ধ। * * « কীর্তনীয় যথারাগ--একতালা৷ 
'মাশীও কি যে বুঝেছে, রিড দেয়ন'ঃ « « গোবিন্দতো এলোনা; রাখ] আর্ বাঁচে, 

জা হন হারার নর তেমন রাধা আধা নাহি আর । 
কষ ভুমি অন্ধামী, মকারিতো জান, ': শোকে ছুঃখে দিন'দিন; হইতেছে তনুষ্ষী 

ফি কৰ করি স্কাখাস।,« ,অবশেষণস্থি-চর্-সার | 
আমি জাতিতে আহির, অবলা সরল, [ ম'হও নিষ্ৃতি পায়, কাঁধা দেব আশা] ওর 

তাহাতে ন্মহিক জ্ঞান) সেই বর্গে আসিবে আবার । 
'্যামি জনা সৃধনা। কি আরাধনা, (1 রাখাও সদাই কয়, "“আমিতে। আমার নয়, 

2৪ ৪ জানিনা তোর সে জামার আমি যে তাহার ॥ 
্াধ্ প পুণ্য, কি বা কিসে হয়, ধাধ্ন বঞ্চিত হই, গিট করি তাও সই, 



গীত ভাগবন্। 

লুটীতে পারিনা ধন তর ।” 

মৃত্যুও মারিতে নারে, শমন-পমনে ভরে, 

... অরা বাচা আর হাত কার ॥*.. 
এ বড় বিষম কথণ, বল! চাই শ্তা্ধে এ কথা, 

কি দশ! টালে রাধিকার । 

যেই প্রেম নিরবধি, বিরহ লা! যায় যদি, 
করিবেনা তার হা তীর ॥ 

ইহা শুনিয়! টি নামনী গোগী 
, কহিলেন । 

কীর্ভমীয় যখারাগ- একতলা 
এই চলিলাম সেই মধুধামে।, 

অজি যা,বল'তে হয় বলবে শ্টামে ॥ 

মর মর এ রাই, বুঝি শোনে নাই, 
একবার শুনলে পরে, সে কানাই, 

৯০. সেঝ্জিথাকতে পারে?, 
ছুটে আসবে থাকুন্ট শতেক কামে । ৪৯৮ 

৪০৭ 

হরির 

চিত্রলেখ! নামনী €গাপী কহিলেন । 
» কীর্তনীয় যধারাগ--দোঠুকি 
সখিয়ে ! শ্তাম ন্থার কিনাজানে। * 

সে অভ্তর্ধামী রয় সব্ধবন্থানে ॥। +" 

"কস্ষে সব দেখিঙছ্ছে, সব শুনিছৈ, 
কি ভূীনি নিদয় কি কারণে । ও 

কষ খুনের ভবন, কিন্ত ইচ্ছায় কৃপণ, 

চির দঃ ৪৯৯ 

ব্দাবতীর শেষ যুক্তি । 
কীর্ভনীয় সুহম্বী--একতালা 

তবে সব জেনে শুনে, কেন বৃশ্দাধনে। রী 

আদেনাকো বঙ্$ঈমালী। ৬. 

১৪৯ 

আমার ছেন মলে হয়, চুটিল মিশ্চয়, 
করিয়াছে চতুরালি। 

আজি গিয়া মধ্য পায়ে ধৰি তায়, 
সাধিব বিনয়াদারে। 

যদি তাতে হেলা করে, পাইতে তাহাবে, 
বিচার করাব তারে ॥ 

মোরে'হারায় বিচারে, হারাব তাহারে, 
কুন্দল-করিয়৷ শেষে। 

ফ্লাখন সরম কি তায়, মরম ব্যথা, 

মরিয়া দি তয় বাসে ॥ 

আর শুন কি করিব, টানিয়া আনিব, 

তান্ডেও আনিতে নারি। 

তৰে তাহারই জদনে, ত্যজিব জীবনে, 
আর কি করিতে পারি |*, 

০ 

মাথব-সখীসৎবাদ-__ীতেন 
তিওট ও ধামার 

শোকে হুঃখের ভরে, সকাতরে, 

* বৃন্দা আসি মথ্রায়! ূ 
' , দেখে চারিভীতে, প্রলোভনে তুলাইতে, 

কত কি রয়েছে তথায় ॥ 

ভাথে হুধুই মধুপুৰী নাম, 
এ হবার নয় প্রেমের ধাম, 

হেথায় শ্যাম আছেন কি আর তেমন ? 
থাকলে তেমন মন, 2 
কোন দিম ফিরে যেতেন বৃন্দাবন) 

* তবে এখন তীয় কিরান্থ্ায়, 

মের বন্ষল কব্থায়, 

ক'রতে এই ডিতে। পাখ একান্তে কৃ দরশন। 



১৫৬ গীত ভাগবত 

ক'রে প্রণতি বৃন্দাদৃতী, বলে বিনয় বচন | | তবু বলতে এলাম, 
ধু ট হলেও তুমি সবখণধাষ, 

বল বল যছুপতি | কে নিস গোপীর প্রতি, শক্তি বিনা সকলি বৃখায় ॥ 
দিলে বিসুর্ধীন ' থক যখন হখন শক্তিহথীন, 

যারা আজদ্ম অনুগত, কি হযে যাও রয়না চিন, 
তোমার এঁকাত্ব পদানত, জ্ঞানে ক্ষীণ খুজে খ্জে পায়না ; 
ছুথে ছুখিত, তুথে স্থিত, যেন হয়না, শাম, 

তুমি রাজ্যেশ্বর আ'জ,রামী হ'তে কেউ চায়না, আবার তেমনি ধারা হয়না ; 
দাসী হ'লেও সাজতো৷ কেমন ॥ ৃ তোমায় হারান আর'সবে না, 

ধাদ নাদেখে প্রাণ বাঁচবেনা, 
হুযোগে ক্বজ্যজোগে, তোমন্বিক'রলে এমন আর কদিন বাঁচশ্যিদিন বাঁচি, 

*৬ চূড়া ধড়া বাশী ত্যজেছ, দেখায় বঞ্চিত ক'রোনা ॥ 
রাজবেশে বেস সেন, _ কথায় কথায় বলতে ভুলেছি, 
হয়েছ দেখতেছি সতৃষ্ট,ঠ * রাধার আসন্ন মরণ € 

কিন্তু ক্ঞ্চছে | এখন নও তুমি সে কৃষ্ণ; : তীরে বাঁচান উচিত কিনা ভেবে দেখ এখন ॥ 
প্রেন্ধার স্বরূপ হুরূপ নাইচ্কো আর, 

সস ৫০১ 

রা 

করিক্সাছে অধিকার, "এ ক 

কঠিন পুরুষকারের নীরস ব্যাভার, ঘোড়া_দ্রীতেন । 
এইতো! শত্রু গোপিকার ॥ কৃষ্ণের কপার তরে। বিনয় ক'রে, 

বড় সন্দেহ হয়ছে দেখে, * ও “খৃন্দা বলে দয়ামদ্ব! 

আবার হবে কি কখন । , ; নন্দ যশো্া, তোমার শোকে আকুল সদা, 

করছ মানুষের কাব, যার সদাই পুরিবর্তন॥ | তাদের প্রতি হওহে সদয় ॥ 

কলি-_একতালা /. ০০০8885 সে পুণ্য নয় 

“ তোমার ব্যাভারে বড় ভগ হয়হে ! : ফুকালে।» ৫ 

এই কি ছিলে, কি হ'লে,কি হবে,ইচ্ছাময়হে॥ “4৫ তোমার সেবায় সঞ্চিত যে 
* কৃ কেত্ল দোষ লোকের নয়, সেই পুণ্যে, হার, এই ফল হলো কি বৈ, 

বখন তোমার সন বশর্সাহি রয় হে। বলতে কি তুষি ্প/বৃঠিন আর দাহি এন 
আমার হতেছে সপোহ, ধরি মানরদেহ, । দিবে কোন্ কালে কি, ভার জন্ম কি, 

৫ সাজান আশাপদিতে নাই এখন ? 
7. 5:01 আুখী করেছ সহচরে, কদিন ছত্দিন বই নয় 

জাম লী খা বি খলবো তাতে এই দশা তাদের, ভারা কেঁদে সারা হ়। 
(তোমায় 



গীত ভাগবত ] ১৫৬ 

* ধুয়া ৮ শেষ ্ লীতেন 
ফেটেমরি মনের ছুঃখে;সেই তুমি অ্রজেরপক্ষে আর বা শুনলাম দেকি সত্য নাকি, 

এখন হ;লে নির্দ্! মরি মে তৌ ভাবনায় । 

করলে গোলোকধাম বৃন্দান্ব, ' এই যে বিচ্ছেদ ঘটন, 
হ'লে! সকল তুখের তবন, এখন সে কানন, . তাহলে এ জন্মের মতন, 

২শোকে শ্মশান যেমন) দু্লাস্ট মিলনের আশায় 
শোক ঘুচাঃয়ে স্তাম, কর তগোবন, একদিন গোলোকধাষে কি কথায়, 

তপ করি পেতে, পদদ্বয় ॥ শ্রীফাম আর শ্রীরাখিকার, 
” খাছ ও. বিরোধ হয়, ধলতে প্রাণ কাদে, 

'তপস্কার প্রয়োজন, এখন বুঝেছি নিশ্চয়। সেই ব্রিরোখে, হাস, দাম শে গেছে. 
'কষণ তুমি অগতির গতি, সক্রোথে ) 

ভেবেছি উপগপতি, ছুর্গীতি, ৃ কাতরৎ্সর় ব্বাতত্তরে, 

তাইতে ইভে হলো ; ,. থাকন্ধত হবে এই প্রকারে, 
কিন্ত বল বল, ব্রজের আর কার কি দোষ বল; সেই অভিশাপ, দিতেছে এতাপ, 

বুঝলাম তুমিই চাহনা কাহার, ্রজ ছাড়া'বন.তোমায় 1! 
সকলেই চান্তে তোমায়, এইশাপাস্ত হবার কিাম,নাই ঞ্ষান উপায়। 

তোমার মায়া লাই ভাই, কাধ মায়ায় | পোড়া কর্মের কি কর্ণ, কর্্মতোগ কি ছাড়েন! 
'প্রাণ কেমনের নাহি ভয় ॥ কায? না 
মার এন পিরিত করা টি ও 

* ওছে উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রবোধবাক্যে বৃন্দাবতীকে সাত্তবনা 
' এখন বিচ্ছেদ্দেউচ্ছেদ করে শ্রজ, "করিয়া বিদ্বায় দিয় উদ্ধবকে ডাকিয়। 

তার কি উপায় € কহিলেম।* 
লিও ,খাম্বাজ-_একতাল! 

ভোমার ফি মনন ভাকি কবেনা ছে? দেখগে উদ্ধবু! ব্রজের বিভব, 

বলতে ধোষফি, ভাভেকি, আমর] বি যে বিভব লাহি আর কোথায়, 

+ জাস্বনা পাবনা? সুখছখুমু্ কর জগ, হই প্রেমময়, 
*, প্রকেঞভালের লিখন জান! নাইও দেখিবে তায়। 

ভেবে আহুলি ব্যাকুলি কি সর্বদাই হে, আবুাশে, বাতাদে, বছূনার জলে, 
তাতে এপবিচ্ছেদ-যাতনা, বানেকি যাবেনা, & আনলাম, বিছিলে, ব্তুক্ষে দলে ঈলে। 

'এ ভাবনা আঁর সহেনাছে। ৪ ;* হু্টিবে/ারঘ্যিহলে-জিতলে, 
পথে পথে প্রেম খেলি বেড়াস। 



৮৫২ গীত ভাগবত । 
রী 

ব্রজব'সিগণ মন বদলি | তৈরবী-তিওট 
প্রেম রাখিক়্াছে হৃদ শন হে উদ্ধব! বল-বল, রাম কৃষ্ের ভুমঙ্গল 

সংসারী তাহার! প্রেম পাইয়া, , তারা তো আছে ভাল সেখানে ? 
হুখ ছুঃখ আদি কিছু নাচায়।॥ , তারাশকি মনে করে, ব্রজ ব্রজবাসীরে) 

আমারেই তার! ভালবাসিরাছে। একবার ফি আসিবেনা এখানে ? 
আমার লাগিয়া সব তাজিদ্বাছে, হাসিমাখা অধরে, নাদেখে প্রাণ কি করে, 
নিশ্চয় আমারে তার! পাইয়াছে, ” আবার দেখিতে পাব কেমনে ? 

তাতিই আমিত্ব নাহি আঙ্গায়। তাদের সে লীলাসকুল, ম্মরি মন হর রিকল, 

তারা ইহ-পর-ক।ল ভুলে গেছে, এ কি খেলাই থেলে মিলিপ্ুজনে |! 

পাপ পুণো তয় লোভ তুজিয়াছে, আছে তার চিহ্ন বত, ই ব্রজের্ ইতস্ততঃ 
আমি প্রাণ তারা দেহ ধরি আছে, তাপিত প্রাণ জুড়াঠতে এক্ষণে | 

বাচিয়া রয়েছে মোর আশায়। , শুনেছি গর্গের বচন, 
আসিব বলিয়া এমেছি ছেখায়। , দেব শ্রেষ্ট সেই ছুইজন, 
বড় মন্তাপ দিতেছি সবার, এসেছেন লীলার ছলে ছুবনে 1 
দ্ধ হয়নাই বিরহ-জালায়, আমরা সৌভাগ্য-বলে, * 

আক্মিহারা ভাই ত্রাণ পান । পাই করিতে কৌলে,। 
মোর তত্ব দিয়। সবারে তুষিবে, আঁর কি কোলে পুবনা সে ধনে 
প্রবোধ-বচনে মোহ বিনাশিবে, «৫০৪ 

বিশেষরূপেতে সাস্ত্বন! করিবে, কীর্ত্মীয় তৈরবী-_একতাল! 

শোকাতুরা মোর পিতামাতাঁ় ॥ কফ গুপগান, করিতে করিতে, 
৫০৩ গর্ধ গদ হলো জ্লাঘ। 

যে আজ্ঞা বলিয়া উন্ধব বনতাসি গমন .প্রমেতে শরীর, অবশ হইল 

করিলেন । ি শিথিল হইল্ বা | 
না স্তবধ হইয়া, বসে ত্রজরাজ 

১ ৃ | প্রেমাঞ্জ নর়নে বহে। * 
ত্রিপধ্চাশত্তফ্ অধ্যায়। রা ঘশোমত 

“আকুল হুইল মোহে । 
*উদ্ধব়াংবাদ | , ্েহনিবনধ, পায়োধর হতে, 

স্যার সময়ে উদ্ধারে উপস্থিত হইলে ছধ ঝারে বার ঝরি।: « 
নদ ও এষপোদা ,ভীহারি অকথ্য করিয়া ন্বন হইতে, বান বহি, 
তাহাকে সিজরাসালোন । অনর্গল পড়েুমারি ॥ * 



"গত ভাগবত | 

এ আকারে তবপুঞ্জ, নতুবা সে পুর মিত্র 

পিতা মাত আত্মা! গোত্র,ঈশ্বর সবার ॥ * 
সনদ যঙ্পোদার, প্রেম দরশনে, ৬ 

* .উদ্ধব ভাবেতে ভোর। 
মনে মনে বলে, কষে বাধিবারে; 

চাহি এই প্রেম-ভোর॥ *. 2০৫? 

উদ্ধব কহিলেন । 
খাম্বাজ-_-কা ওয়ালী 

'তামরা কেদনাগো শুন শুন কৃষ্ণের সমাচার 

পেলে তত্ব তার, সকল ইুঃখের শাস্তি হয়, 
র্াস্তি থাকেন! আর । 
প্রাপাভ্ত সময়, ধার পদ্দ্ধয়, 

স্মরণ যদি হয়, হয় পাপক্ষয়, » 

সেঞ্ঙাহারে পায়) 

তোমীদের মন তর্দগত ভাবনা কি 

তারে পান্ধার ? 

"সেই নরাক্র, বিষু-অক্যতাু, 
পুল নহে কর, প্রভু সবাকার, 
' জ্সর্বসারাৎসার ; 
জানিতে পারন্মই, এখগব্ঈান, 

ভাগ্য আপনার ॥ 

বিটি 

বিভাস--আড়া 

“হই গরমপুক্তধ-হর্ির, পূর্ণ অবতার । * 
চিনদ্রাই তাই,ভাব, পুত্র মে তোমার। 
তার জন্ম কন্ধীনাই, 'দেহনাই কেহ নাই 
থে দেহ পাই, সগুণজলীলার । 
কী ।কিকরে উগীক্লরঠে 

স্কাই দেখি গুনগণে, আবিষীব তার ॥ 
» কেবল অবলম্থে তার, 

হয় হুষ্্যাি ব্যাপার, 
কাধ্য্কশ এপপ্রবীর, প্রকাশে আকীর। 

১৫৩ 

৫০ 

শিক্ষুলং 

ওহে কৃষ্ণ বই জগতে কিছু নাহি আর । 
ৃ্) স্পট, ব্য, গ্রেয় স্বাদে, সুখ 

স্বরূপ ভার ॥ ূ 

পঞ্চতন্মাত্রে অতিস্থাস্মভাব, 

পঞ্চভূতে তম্মাত্রের স্ুলভাব, 

অগুহ*তে জগৎ, বিরাট, স্ুলগুণের এই 

প্রকার |” * 

অগ্নি হু্ধ্য চত্দ্রে দৃশ্ট-জোতিঃ, 
রৌদ্রগ্রীষ্ম শীতে স্প্ শ্ঠ-শক্তি, 
মুখাদি অনুভবে তার, হুঙ্রূপ. 

শণ-ব্যাপার ॥ 

যেমন দেহী দেহ দেহ-ধর্ম, 
তেমনি প্রকৃতি গুণ পরমত্রহ্গা, 

গুণময়-পদার্থ, ক্ষেত্র-প্রকাতি, 

ব্রহ্ম-কর্তীর । 

তিনি উতপ্লত খ্টাদিতে, 
তিনি সাধকের ইষ্টমুক্তিতে, 
ঘুজ্জর হৃদয়ে তিনি, তিনিই, 

*হ্দয়ে তোমার ॥ ৫০৮ 

টি 

আপনারা ফ্ে ্তগবানকে দেখিক্কার জন্য 
ব্যাকুল হইঈডেছেন,*এই *ব্যাকুলতার কারণ 

কেবল পুজন্গেহ নয় । 

৪ সিক্ষু-জং 

ভারে খবর তরে ব্যাকুল হয়না কার 

*] যিনি আত্মার' তা, সমপ্রবণের বুদ্ধি জ্ঞানের 
০ সুরার ৪ ঃ 



১৫৪ গীত ভাগবত 

ধার সগণ-শক্তি-সমুদ্ভূত, *. কালাংড়া- আঁড়থেমর্টী 

ক্ষিতি আদি পঁকভূন্ত, আবার কি গোকুলে ক্রুর অক্রুর এসেছে ? 
পঞ্চভুতাত্মক বিশ্ব : আর কি'করিবে এসে, প্রাণতো শয়েছে ॥ 

বিশ্বের মহুমাই অপার । অবর্শিক্ট আছে দেহ, এবারে সে নিঃসন্দেহ, 
দৃষ্তঠ বন্ত অসেচনক, মাৎসে কংসের পিও দিবে, বাসনা ক'রেছে 
বিষয়ভোগে কতই পুলকু, কিন্বা হয়তো এই ভেবেছে, 

মধুর স্বাদে কি তৃপ্ডি দেয়, কৃষশোকে সব মরেছে, 
এ সব ধার গুণ-বিকার ॥ সকার করিবে ব'লে, উপস্থিত হয়েছে ॥ . 

ধার গুণ কি গুণীপনাই করে, ্ ৫28৮8 1৫১০ 

হর্ষ সুখ শ্রীতির ভিতরে, এই বলিতে বলিতে টিকে দেখিতে পাঠা 
সংপারের অভিনয়কারী, তাহাকে বেষ্টন করিয়া কহিলেন"! * 

যেন গুগু হৃত্রধার | পরজ--জৎ 

ধার বিচ্ছেদেতে আত্ম যেন, বুঝেছি তুমি তোমাদের যৃছুপতির প্রিয়জন ? 
রতমবিস্থৃতখেন, তোমায় পাঠায়েছেন তিনি, পিতামাতার 
বীর তত্ব পেলেই মন, নিকেতন? ' 

. আন্ব হয় প্রেষেতে তার ॥ নতৃবা এ ত্রজেতে আর, 
অনিত্য ইঞ্জিক়গ্রাহথ, "স্মরণীয় কে আছে তার, 
বিষয় পেয়েই হই অধৈর্য, কিন্ত মুনিরা বন্ধৃতার,, 
অন্ত্যাশ্চর্যয অতীভ্তিয়, যুন্ব্ধ তোলেননা কখন। 

নিত্যনিধি কি প্রকার ? * মিত্রতা যে স্বার্থ-সাধন, 

রঘুজ তায় দেখতে পেলে, জীনতামনা জ্যনিলাম এখন, 

হ্দে রাখে সকল ফেলে, * অবলার মিত্র পুরুষগণ, 
গায় মাথে কি খায় শেঁকে, রঃ " ফুলের বৃধু ভর যেমন %--২১৫১৯ 

কি করে তা বুঝা ভার ॥ ৫০৯ 

এই প্রব্জার কথা বার্তায় রাচ্তি প্রভাত হইলে খাস্থার্ত_-মধ্যমান 
উদ্ধব ল্লান করিতে গামনঞ্করিশ্পেন এ জগৎষে কেন শ্থীর্থপর; কারণ তার 

০০০ * $*  বুঝিলামএখন। 
ও. ধার জগৎ বাপের বেটা . চতুঃপধশুশতম অধ্যায়। | শিপ ৫ কা 

ব্রজের চ্ধারে রথু দেয়া গ্ষেগীগণ পরস্পর |« এত দুঃখেও হাজি ধরে, 
কহিতে পাগিলেন।। ও  « কুষ্ধের ব্যার্ধীর স্মরণ ক'রে, 



গীত ভাগবত 

ভৌগ ফুরা'লে দেহাস্তরে,।  * 

পলা নি র আত্ব! যেমন । 
হতভাগ্য দেখে ষারে, 

লক্ষ্মী ষায় ছাড়িয়া তারে 

ফলহীন হুইলে পরে, 
বৃক্ষ ত্যজি যায় পক্ষীগণ। 

নারী অনুরাগবতী, 

তারেও ত্যজে ড্রপপতি, 

খাওয়ী হ'ল্লেই যায় অতিথি, 
নু ।রুরি কষে অনুকরণ । 

কৃষ্ণ যে বড় দয়াময়, 
অন্তের প্রতি পোপিকায় নয়? 

ধর্মই জঢনন্*মন্্রবিষয়, 
কৃ্ণই জানেন ধর্ম কেমন ॥ ৫১২ 

সেই সময়ে একটা ত্রমর উড়িয়া গোলীদের 
নিকটেআসিল গাহাকে উপলক্ষ্য, করিয়া 
কেন গ্রোপী * বলিলেন। 

থাউলের হুষ-_খেমটা 
মবুকর ! তুমি কি*সেই মধুত্থতির, 

দূত হ'য়ে এসেছ হেথঞ্য় ? 

কিন্ত ুইওনা উমি ছোয়াচপড়া, 
মাধবীনতিনীর ছোয়ায় ॥+ ॥ 

'আমাহদর তুলাইফ যাবে লয়ে, 
_ 'ভেবেছ,কি যাব সেথায়? ৪ 

আছেন শ্রম যাদের ল' সঃ ওরে ভ্রমর) 
তাদের হয়ে থাকুন করুন, যা মস্ট্যায় ॥ 

মধুখেধর রাজা- ফে্ন, দূতও তেমন, ৬ 
'সমূজোট হূর্তপনাঁয়। 

এমন যে কারণে, তৃক্গ তুমি ) 

ঙ 

ধর্দি শোনে হাসবে যাদব, লাজ পাবে তায়? 
ট ৮ ৬৫১৩ 

** ইনি রাধিকা 

সি গুনগুনন্বরে গ্রন করিতে রি তা 

শুনিয়া বলিলেপ & 
. বাউলেব্্র হর--খেমটা! 

কি তুমি শ্তাম-গুণ খাঁ এ গ্রান শুনাও, 
তারে ষার অন্্রাগ নুতন 1 

আমরাএষ্তীয়ুভোগ ক'রেছি, স্বাদ বুঝেছি, 

লোভের জিনিষ নয় পুরাতন ॥ 
কৃষ্ণ-রূপগুণের গুণে, ভ্রিভুবনে, 

ভোলেন! কোন্ নারী এমন ? 

ভোলা"তে হয়ুন্বু। কারে, (ও মাধবদূত ) 

যতন করে সকলেই-পাইত্ে রতন, 
লক্ষী যে আছে পড়ে, চরণ ধ'রে, 

» জেনেও্মাধব ধূর্ত এমন । 
কেন যে তা বুঝিয়াছি,তুমিও তো) 

বুঝিয়াছ, পদ্বমধুর লালম কেমন? 

কিন্ত লোত কর! মিছে, রমার ব্ছে, 

আমাদের কিজোর এমন 

আমরা তাই জেনেশুনে, শেন ভ্রমর) 
মনাগুনে, পুড়বো এই, করেছি মনন ॥৫১ 

সই ভ্রমর উড়িতে উড়িতে পদতলে পতি 

হইলে ঝলিন্তলন | 

ব্লাউলের সুর-_খেমটা 

আমর ভ্রমর মিছে কেন পড়িস পায় 

খোষামোনন্জানে ভাল, হৃতকলো, 
১ুতুর হয় কাষের বেলায় ॥ 

মান ভালে শ্যাম পড়ে পায়, 

. ৪যমুনা জাগে প! ধোায়, 
আলোর ভয়ে, জ্ৰাধার এসে, চরণতলে 

| *£ লুকীাম়।* 
বলিস তুই খিক মথুরায়,* 

* *নিরাশা ক'রত্ে নাই কাহায়, 



১৫% | গীত ভাগবত ।' 

, ছুঃখীরে ষে দয়া করে, উত্তমস্ত্রেক নাম *  অপেক্ষিয়া তোমার রর্থেঃ ৃ 

শোভে তায় ॥৫১৫ যে বুঝি এই পথে পথে, আমু হয় ক্ষয়'!। ৫১৭ 

সিন্ধু বিজয়-_আঁড়খেমটা এ 
বড় অবিশ্বাসী শ্রাম তোমার 1 সিন্ধু মধ্যমান 
তিনি কি ক'তর ত্যজিলেন তারে, পাইব তোমাধ়, পুনরায়, নিরুপায়, 

যে করেছে তারেই সার ৮ তা আৰ হবেন! । 

শুনেছি রাম অবতারে, দেখতে পাবনা, তত্ব পাবনা ; 

ব্যাধের মতন বধেন বালী রাজারে; ফেটে যায় বুক পরিতাপে, অন্তরে হুখ ধরেনা। 

নানিকা কাঁণ কেটে ছিলেন, ছুদিন পাঁচদিন সকলি সয়, ' রী 

০ বিধূল সৃ্পনখ্র | এ ছুখ এ জট যাবার নয 

« বামন হয়ে বলিরাজারে, যদি শীঘ্র মরণ না হয়, 

বেধে রেখেছিলেন ছল ক'রে ধা'রে। , কতই বা সব যাতনা । ৫১৮ 

ত্র চরিতই শুনিতে ভাল, * ট্রি 

গুয়ৌজন নাই সধ্যে তীর ॥ অনস্তর উদ্ধবকে কহিলেন । 

বন্ুধের গানে হরিণী ফ্বেমন, খান্বাজ_মধ্যমান 

কৃষ্ণকথ] শুনে আমরাও তেমন, বল শুনি হে উদ্ধর ! শ্রধমতো আছে্র্ভোল ? 

ভাবলাম অকুলে কাণ্ডারী পেলাম, শ্যামের মুখে গোীর ফথা, কভু কি তনেছ 

দেখছি হ'তে হয় সাতা'রে গার ॥ :৫১৬ বর্ল% 

বি হু স্কাঁর কি ছ্েধতে পাব তারে, 
ভ্রমর উপলক্ষে কৃষ্ণকে সাভিমান -তিরস্কার' র'লেছেন কি আসবেন পরে ?" _. 

করিয়া যেমন ক্রোধের কিঞ্চিৎ শান্তি হইল, | পরাণ রেখেছি ধ'রে, পাম দেখার আশায় 

অমনি বিরহী মল অকিপটন হইয়া পড়িল। কেবল । ৫১৭ 

তখন নিখীলিত নেতা হইসে ধ্যান. এ শট ৭ বি আআ 

করিতে করিতে কহিলের। ,₹ কৃষ্ধের প্রতি গরোপীরের ্রে্মত্বা দেখুয়! 

বেহাগ-_ জনা উদ্ধবচিস্তা করিলেন।  ₹ 
হি হও্ীহে সদয় ৭ নীর্তনীয় 'সহুড়া-একতাল। 

আর কত সবে চুঃখ ব্যথিত জয় ॥ মানবী এ নন, হইবে নিচ 

সহিতহুঃখের ভার, প্রেম সাগরের বন.। 

রৈখেছি প্রাণ আমলার, ০ ৫ প্রেম শিখাইতে, এসেছে মহীতে, 
খন রাই ভার, নাহি হয়। ; ধরিয়া মানবী-চিন॥ . " 

 ভ্রমিতোদ্ছি আহ পথে, ৰ প্রেম শিখিবাঠী, মাধব আমারে, 



গীত্ত ভাগবৃক্ত। 

'পাঠাইলা কপা করি। 

গোগীর বিরহ, বড় অনুগ্রহ, 

প্রকাশিল মম পরি | ৬৬ 

কৃষ্ণপ্রেমোপ্য়, ভাগ্য ক্রম হয়,' 
দেখাদেখী নাহি হয়। 

বহু জন্মাস্তরে, ভক্তিমান নরে, 
ইষ্টের হইয়া রয় ॥ 

নিপিণ্ড ঈশ্বরে, ক্তোগের তরে, 
শরীরী ঝরিয়া আনি ! 

অন"সপিয়াষ্টে, মানৰ ক'রেছে, 
ইহারাই অন্ুমানি ॥ 

উদ্ধব গোঁপীগণকে কহিলেন । 
কীর্তনীয় সিহ্ষুড়া-_দোঠুকি 

ওগো পুজনীয়। গোপীগণ ! 
আ'র্থক জীবন'করেছ, পেয়েছ, 

/ অচ্যুতে অচুটত মন॥ 

তপ'অপ হোম, ব্রত দান শিক্ষা, 
ইঞ্িয় সংযম আদি । ও 

'কত অনুষ্ঠান, করি লোকে হে, 
কৃষ্তক্তি পাই যদি ॥ 

ভাগ্যব্রমে কার, কৃষ্ণভক্তি হয়)» 

ুনিদের ছুছুলন্ডি॥ 
তোমাদের হাদে, যেই ভক্তিরস, 

ব্গিছে হ'য়ে হুলুভ ॥ 

পতি পুজ দেহঞ্জন ত্যজিয়টি, 
.* বরিয়ীছ বমাপতিএ ৃ 
দারুণবিরহে, মরমে মরিয়া, 

. ক্েেখেছ অটলমতি ॥ 

কৃষ্ণ বিনা আর, কিছুই চাহনা, 
- আগ্রহে ধৈরজীনাই ৮ 

৫২৩ 

৯৫৭ 

|. হেন সাধনার, ফুল কি ফেলছে, 
শুন এবে কহি তাই। ৫২১ 

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন । 
" বাউলের সুর-»্একতালা 

* বৃন্দাবন ছাড়া আমি নই । 
সই বুন্দাবনেও গোগীগণের, হুদযে 

নিয়ত রই ॥ 
€ প্রিয়তম প্রত্যক্ষে যখন রয়, 

তখন ইঞ্জিয়ের তু্ুেভ মনের, আগ্রহ» 

ন1 হয়, ঢ 

আগ্রহে মন আসবেকাছে, 

» এই ভেবে অনৃশ্ট হই। 
শরীর তো রহেন]। চিরাঁদলন 

তার মিলনে+যে সুখ, সে সুখ সঙ্গ ছুদিন 

অবিচ্ছেদে মিলন হয়ন1, 

ধ্যানে মনের মিলন বই ॥ 

, বামবিলাসে সহবাস, 
নাহওয়াস্্ হ'য়েছে ছুঃখে যাদের দেহ নাশ, * 

» তারা তখনি পেয়েছে আমায়, 

তাদের আর বিচ্ছেদ কই ? 
৩ জু 

৫২২, 

বাউলের হ্থর-_খেমটা 
অধীর,খনে দাও সান্তনা । 

তারে ঘুম পাড়া যেন, করেনা গতশোচনা। 
যতক্ষণ জেঠ্টো'রবে, ভূক্তভোগ ফিরে চাবে, 
অভুক্ত বাঞ্থাও করিবে, শাস্তি-সুধ দিবেনা ॥ 

যদি খুমৈর মতুঞুম না'আসে, * 

মনোবশ ক'রে”, ুুন্ত-খ-স্ুধনা ॥ 
বিষয়-হুখাশীঞ্এমন, ইক্জ্রিয় সে সুখসাধন, 



৯৫৮. ৃঁ গীত ভাগবত । 

ইন্জিয়ের অবলম্বন,ঘুচায়ে ফেলনা! অবশ্যই হবে ভারি ? 
আত্মা নিরালম্বের পরমআশ্রয়, ব্রজের সম্বল, কুসুম সকল, 

তার আশ্রয় নিলেই* হৃযুণ্তি হায়, ॥ ১ চাদের আলোই' আলো! । 

আমি সেই আল্মা সবার, . সঙ্গিশী আমরা, গ্রাম্য দোষে তরা; 

কেন সও বিছ্ছেদযাতন। ॥ * ৫২৩ নগরে সকলি ভাল ॥ ৰ 

ক: 8: মাধবীর সনে, আনন্দিতমনে, 

কৃষ্ণের আজ্ঞা শুনিয়। কোন গোগী মাধব আছেন স্ুখে। 

বলিলেন । আমাদের ক্1,কখন কি সেথা, 

কীর্তনীয় তোড়ী-_-একতালা হিতে ই রা 

সুখ হুঃখ ক্রু, চক্রবই ভ্রমে, রে গোবিন্দ” কতই আনুন, 
ৎ. বিধির বিধান এই | ক'রেছি আমরা সবে | 

কৃষ্ণের ইচ্ছায়, ক্চ পাওয়াযায়, £সে সব স্মরিয়া, মরমে মরিয়া, 

কের বিরিকি সেই £ পূর্ব-জন্ম ভাবি এনে ৫২৫ 

৮০ কোন গোপী সঙ্গিনীদিগকে 
সখের সময়, ছুদিনে ফুরায়, , « কহিলেন 

হুঃখকাল অফুরন ॥ গারা ভৈষ্কবী-_-জৎ 

বলেছেন কৃষ্ণ, বিচ্ছেদের কষ্ট শ্যামকে ফিরে প/ৰার আশা”ক'রোনা 

নিবারে ধ্যান-ধারণা । * . , ৮“ সখিরে আর । 
দুধের বাসন1, ঘোলেতে মেটেন! রি রাখাল রাজ] থেকে তিনি, এখন রাজ। 

হুধের খ্বাদযেজানা? « মথ্গার ॥ 

ছরাশা আসেন যদি। *] সামান্তা গোপের বুন্যাঃ ফ্লার কি খাজা 

আসিবে বরষা, কাঁবিতে ভরসা, * | € ৃ তার? ॥ রড 

শধা ফেগেল্ওযে। নদী 11. ৫২৪ অন্য গ্লোগী কহিলেন 

সিদ্ধ+-আড়া 
'কোঁন গোর্ঠী জজ্ঞাপিলেন | | জানিয়ে কৃষ্ণের তত্ব, বুঝেও কি বুঝাতে 
1 কবীর্ভন্টী় তোঁড়ী-_একতালা ৃ পারনা।” ॥ 

লললছে উদ্ধাবশ থ্াধুক্উংসব, ৭ * নি৭ সে কারও“কোন গুণের থাধ্য ,' 

কেমন বিস্তার কন্দি। ' গুকেতা॥ 

গ্রাম্য উৎসব, হুইতৈ টে সব, «৭... আমরাতো গোপের,নারী, 



গীত ভাগ্বত। 

হোক না৷ মহারাজকুমারী, 
কিন্বা স্বর্গের বিদ্যাধরী, 

তুর কি'পুরাবে কামন1? 

তাহাতে পূর্ণ সর্ববকাম, ০ 

আমশনন্বরপ আত্মারাম, 

তিন সবারই অভিরাম, 
রমাও তার করে সাধন! ॥ 

বলিব 

মললারএ-আড়া 
অভিছুরারাধ্য কৃষ্ণ হুরদপী তার মিলনে । 

পাবার আঁ; ছাড়ি কেবল, ভুখ তার 
চররণ- ॥ 

হ'য়ে ছিল যে মিলন, 
তার ইচ্ছা, বাতাস যেমন, 
আপনি আলি গায়ে লাগে, 

, বয়না কর যতনে | ১ ৃ 

কাঁতিই কি প্টাবার অধিকার, 
পেয়েছি এ ভ্রমসবার, 

সে ভ্রমে অজ্রিমান বাড়ে মনে ॥ 

কিন্ত আশ ছাড়িবার নয় 

ছাঁড়িতেই বা*কে শক্য হয়, 
লক্ষ্মী তাই সঙ্গে সঙ্গে রয়, 
সর ইচ্ছা ঝাই চ্লাও জেনে ৫২৮ 

৫২৭ 

, ক্রমে পু তন হইয়া উঠিল। | 
তখন বলিতে লাগিলেন ! 

" 'তরবী-মধ্যমান 
কিক উদ্ধৰ তেখমায় মরমের' কথা । 

শ্ামবিচ্ছের্টে কি হয়েছি, শুনিলে পাইবে 
ব্যথা? 

খাইণ্ষেন তারেই খাওয়াই, 

১৫৯ 

পরি ঘেন তুরেই পরা 

যে দিগেে নয়ন ফিরাই, 
» দেধিস্ঠাম দাড়া'য়ে সেথা । 

গ্রথে ঘাটে যেখানে যাই, 
সব্ধবক্রেই কৃষ্ণের €িহ্ন পাই, 

»একথার একবার দেখি কানাই, 
খেলিছেন খেলিতেন যেথা ॥ 

হুসঙ্গত গান যেমন, 

ফুরা'লেও তান শোনে শ্রবণ, 

বাশিরম্পান শুনতে পাই,তেমন, 
মনে হয় শ্তাম আছেন হেখা!, ৫২৭ 

গোপীদের কাতরোক্তি । 
হুরট মল্লার-_আড়াঁ ৬. 

কুষ্ ! এসো একবার । 

তোমার অদর্শন-ছুখ, সহেনাহে, আর 

হা কৃষ্ণ হা! কৃষ্ণ ক'রে, 

গোকুল তোমার শোকভরে, 
ডুবেছে দুঃখসাগরে, করহে উদ্ধার । ৫৩০ 

এই সময়ে কল্পনার খেদ। 
কীর্তনীয় যথারাগ-__.একতালা 

হে জগব্ীথ ! আমি নইতো। অনাথ; 
তবু যেন কেউ নাই আমার । 

তুমি আছ র্ফজ্রতে, আমায় ক্মজ্ঞানেতে, 

দেখণ্ডে দেয়নী৷ এ ছ্খ সহেনা আর 

(দেখান্ম কোলে ক্মাধারুচক্ষুথকে অন্ধ ) 
তোমার ত্র আমাক্লু মন, হয়েছে কেন্ন: 

 , ব্যাকুল তাকিহে অজ্ঞাত তোমার ' 

. তুমি দয়ার জানি, কালে প্রাণি, 
ডঝ্চিভন্ষে শিশু কাদে যে প্রকার 



৯৬০ 

খানিক ডাকি চিস্তাকরি, 
আপনিই ধৈর্য্য ধ়ি) 
যেমন কেঁদে শিক ঘুমায় অধবার। 

(কারেও না পেয়ে _অতি ক্লান্ত হ'য়ে) 
সুধুই সৃষ্টি স্থিতি ল়-কর্তা*ব+লে নর) 

ইহ পরকালের তুমিই রব হবব]র ; 
তবে দেখি এ আগ্রহ, হয়ন1 অনুগ্রহ, 

এখন কি সময় হয়নাই পাবার ? 
বুঝি রঘুজ এই ভাবে) 
মরবে তোমায় ভেম্ধর, 

সদেহে হুলভ হবেন তার ? 

(ম'রেও পাব কিনা--জানতে পারলাম না) 
১ ঞ ঙ 

৫৩১ 

পঞ্চপর্চাশত্তম অধ্যায় 
গোপীদের কৃষ্ণপ্রেম-প্রবলতা। দেখিয়া! উদ্ধব 

চিন্তা করিতে লাগিলেন ! 

সিদ্ধু- মধ্যমান 

বিনা তারই কৃপা, কেবা পায়্তারে , 
গোপীর মতন । ৪ 

বিমুক্ততক্তেও এই গতি পাইতে করেন 
আকিঞ্চন&৷ 

তপ, যোগ, জপ, পুজন, 

* কিবা ক'রেছে সোপীগণ, 

বরং ব্যন্ভিচা্র ৃষয মন; 

এরা কি প্রকারে পেলে, ভগবানে প্রেম এমন! 

*হুধু এ প্রেম মনে নহে। পু 

পেয়েছ ভোগ দেহে দেহে,, 
রী 

* আরও প্রবরপা পান্ছে গাঁবার মত ; 
রহ্ম-জন্মগ্হতেওধন্ত, ব্রজাঙ্গনার দেহ জীবন॥ 

* ৭৫৩২, 

উস 

গীত ভাঁগবন্ড 1 

সিদ্ধু-_মধ্যমারন 
কি বাজ্ঞান জ্ঞামির মামা * 

এ যোগ্যতা অজ্ঞতায় বাধেন। কর 

অফুত আপন্ার গুণে; ফল দেয় পাত্র বাছেনা॥ 

জ্ঞানেও ইতস্ততঃ করে, 

বিশ্বাস রাখিতে নারে, * 
অজ্ঞের দৃঢ় বিশ্বাদ টলেন1 ; 

অজ্ঞে হরি কৃপা কর্ন, শিশু পায় বিলের . 

করণ! ॥* 
২৬ 

খাম্বাজ_ মধ্যমান *? 
অনুগতে অনুগ্রহ এম, হি স্গতাসঙ্গত | 

গোপীর প্রতি কৃষ্ণের কৃপা ভেবে আশা 

হয় কত প, 
প্রভু বুঝা লেনু সক্কেতে, 

কিনা দিই শরণ।গতে, 
"লক্ষ্মী রঃ য়েছেন ক্ষেতে, ও 
তার ভাগ্য নয় গোপীর নত। 

দরশৃন্দপরশন, সধ্য ঘান্ত আলিঙ্গন, 

ক্রমে পায় ভক্তগণ; ভক্ত কি প্রাপ্যে বঞ্চিত ॥ 

ঞু ভূত্য পুক্র পতি, সিত্র শক্র উপপর্তি, 
* « যাঁহায়ে হৌক ভক্তের প্রতি, 

« কৃষঃ অনুকূল বি ॥ পা$ 

৫৩৩ 

্ সিন্ধু ভৈরবী-মধ্যমাষ্ট শর 

হরির চরণে শরধু*পাওয়াই প্রন্মোজন। 
«এই প্রয়োজনে জীব, (নিত করে ভ্রমণ ॥ 

জানিতে হরিরু তত্ব, কত 'জন্মধ্ধায় ব্যর্থ. 
কত জন্মে হয় সমর্থ, পাই হরির চরপণ। 
নিরালম্ব নিরাশ্রয়/ন্সর্কত্যাগী হতে হক, 
শত&ন নিরাশ্রয়- ্, হুরিপদে পায় শুরৎ 

গোগপীদের ভাগ্য কত,» নহে তত্ব অবগত, 



দিত ডাসিবত ড় 

উাবি উপপতি মৃত, কৃষ্পপ্রেমে হয় মগন। রজনীর শেষে নিদ্রা হইলে উদ্ধব' 

' ষাতে তাতে পরমার্থ, পাইতে পেলে সামর্থ্য, | শুনিলেন, কেহ বলিতেছেন । 

এদের চুণধূলা নিত্য পেলে হয় স্্রার্থক* এ 'লুমঝিঝিট-$ঠুংরি 

জীবন | * ৫৩৫ | মানসরে ! কৃষ্ণ বল বাতি হ'লো ভোর । 

টা তুলাইয়া্ষ্চকথা, গ্রনেক সমকন বৃথা 
কল্পনার ভক্তিভাব। হি. কৈল নিদ্রাকরি জোর ॥ 

ু জেগে থাকা যতক্ষণ, কাষের নাহি গথন, 
ধারক রাত শ্রবণ নয়ন আর তোর! | 

জগদস্থ বন্ধ কেম্মনুকি পরিচয় পেলাম রে মনন ভাতিই সতর্ক করি, তি নাহি হি 
. *হও তার অনুগত্ঞ কর তীয় আত্ম সমর্পণ ॥ ক 

)' মন খুলে কও মনের কথা, )" জিত কষেের স্বরূপ জেনেছ, কৃষ্ণের লীগ" দেখেছে, 

ণ তুমি কৃষ্ণগুণ-মধুখে।র | 
খ্তবু তোরে রাখি ব'লে, থেকোনক্ষণেকভুলে 

বড়ই চঞ্চল ননীচোরগ। ৫৩৭ 

সে জানে হুদয়ের বাথা,” 

ষমর্ন জান! বন্ধু নাই এমন । 

*বন্ধুত্বের নিঃস্ব ধর্ম, 
ৰ 

এই বন্ধুই জানেন তার মর্ম, রর সি 

রে না অধর প্রত্যুষে উদ্ধব শুনিলেন কেহটহল দ্রিতেছেন।
 

রর নি শরণ ॥ বিভাম__কাওয়ালী 

না 8 জানেনা 
জয় যশোদীহৃত, যাদব অচ্যুত, 

১ হি জগন্নাথ জনার্দন মুরহর। 

না, জয় গিরিবরধারী, গোকুলবিহারী, 
৮০০০৮৪৩৫ টিন , ননুলাল গোপাল ব্রজেশ্বর | 

বর্ন নল ৪0. জয়া বিই হয় টার 
উট র র্ঘ রীমানুজ রমানাথ পীতাসন্বর ॥ 

রি ্  রা জয় কংসনিহদন, পৃতনাঘাতন, 
এই বন্ধুক কর ত্রীত, 

রি 

১ হৃদয় মাঝেতক্ষারে স্থাপন ॥ ৫৩৪ কেশব মাধব সবগুণ খর ॥ ৫৩৮ 

রে ব্রজবাসিগণ দিবাভাগে বিষয়কর্্ম করিতে, 

পরমবৈষ্ণব উদ্ধব কৃষ্ণক্ধীপ্রসঙ্গে আনন্দিত করিতেওচ্কুফম্মরণ৯ করিতেছেন' ও) অবসর 

হইস! কক্স ব্রজধামে বাস করিলেন পাইন দুইচারিজনু সিলিত হইয়া কৃফ- 
রবার্সি সকলেই কৃষীপরায়ণ, কৃষণণান্ছ- | লীলা গ্ ারদতেছেন* । এই সুকল দেখিয়া 
কর্তন ভিজা জণক্ষালন্তী বৃথা! নষ্ট কণ্টরনন! শুনিয়া উদ্ধর ভ্ানিলেন। 



১৬২ 

সরফটুদা-_কাওয়ীলী « 
চেষ্ট1 ক'রে, মনকে ধ'রে, হয়না হরিভক্তি : 

ফ্াধন। 

শ্রীতি বিনা কারো তরে, ক।দা'লে কি কাদে 

& মন॥' 
বিষয়রসের প্রলোরনে, 
ইত্্রিয়ের হুখ আশ্বাদনে, 

তোঁলেন।, ভোলেন্। ইষ্ট, ভক্তিমানের মন 

| এমন ॥ 
যাঁকুন কেন ইতস্ততঃ, 

শুবিসংস্কারের মত) 

চিত্ত ইঞ্টের অনুগত, ব্রজবাসী কষে যেমন । 
ঠ ঞ 

৫৩৯ 

বঝিকিট-_আড়া 

যে জন কৃষ্ণদা্গ ত্যজি আশ, কর্মুর্ষলে । 
ভোলেনা সংসারের মায়ায়, ডরেনা! কালের 

* বলে॥ 
হন্বিরূপ হৃদয়ে ধরে, হরি-মুদ্তি পূজা করে, 

হরি হরি সদাই ম্মরে, 
থাকে হরির চরণতলে ॥ 

হরিপদে সঁপি আপন,আমিত্ব বিলুপ্ত 'এখন, 

গীত ভাগ্রবত। 

সন্ধ্যফালে ব্রজবাসিগণ কৃষ্ধের ৬দ্দেশে 
আরতি করিয়া হরিসংকীর্তন আরত্ভ করি 

লেন,। উদ্ধব ও তাহাদের সঙ্গ গাইতে 

লাগিলেন্ন। ॥ € 

সংকীর্তন ঝিবিট--তেওট 

হরি হরি বল, হরিনাম জপ পরমতপ 

ভবনিস্তারে | 

পুজ হরির চরঞ্ কর হরিকীর্তীন, 

তাব হরির স্বরূপ হাদয়মাধীরে ॥ 

01 

অকপটে কর প্রয়াস, হ'তে হবিংীস, 

হরির চরণে ভাক্তদ্ঞ্ঞারে বাধ মন। 
হরিতে আত্ম সপিয়ে, আপনারে পাসরিয়ে, 

কররে দেহ মন, হরি জীবা ॥ 

চড়া 

কিটুই" আর ভাল লাগবেনা, 
কাদবে পরাণ হকি, বিনা, 

এমনি হ'লে সাধনা, হলি দেয় তারে ॥* ৫৪১ 

তৃষ্ণভক্তগণের অকৃত্রিম শান্ত, দাস্ক, বাসলয* 

সখ্য ,ও মধুরভাবের প্রদর্শনী শ্রীবৃন্দাবন 
(ছাড়িয়া ্ লাইতে ইচ্ছা না হইলেও শ্রীকৃষ্ণের 

পঞ্চত্ব পাইবে জীবন, রঘুজ বিমুজ“হ'লে ॥ €জমীপ্যহৃতের লালসে. উদ্ধক পুনরায় মুড 
প্রশ্যাগমন করিলেন । 

০০০০০ 

,ইতি গাতভাগবতীয় দশমস্বন্ধ সমাণ্ড। 












